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PROFESORADO DO CENTRO: 
 



Mestres/as en educación primaria:   
 

 María Dolores Guerra Castelao (profesora de relixión que impartirá docencia en primaria e 
secundaria e comparte co C.P.I. dos Dices) 

 Mercedes López González (mestra de inglés que este curso impartirá a materia de ciencis 
naturais de 1º de primaria en inglés dentro da sección bilingüe). 

 María Teresa Varela Iglesias (mestra de francés) 

 Josefa Otero Romero (mestre de E.F.) 

 José Antelo Allo (mestre de Música) 

 María Elva García Lorenzo (PT de primaria) 

 Adriana Lens Pérez (Mestre de primaria) 

 Tamara Dopazo Cajaraville(Mestra de primaria) 

 Mónica Fontaíña Losada (Mestra de primaria) 

 Margarita Cobas Gómez (Mestra de primaria). 

 Santiago Palacios Rodríguez (Mestre de Primaria). 
 
Mestres/as adscritos a Secundaria:  
 

 Dolores Ramos Esperante: Mestra adscrita a secundaria da especialidade de inglés. 

 María Jesús Teijeiro Piñeiro: Mestra adscrita a secundaria da especialidade de lingua castelá e 
literatura. 

 Nuria Carballude Andión: Mestra de pedagoxía terapéutica do primeiro ciclo da E.S.O.  

 Camilo Forján Seoane: Mestre adscrito a secundaria da especialidade de sociais.  
 
Profesores/as en educación secundaria:  
 

 Rafael Ruanova Quintás: Lingua castelá e literatura. 

 María Elena Docanto Laviña: Ciencias sociais. 

 Susana Presas Panadeiros: Matemáticas 

 Dolores Vilas Rodríguez: Ciencias naturais. 

 Manuel Álvarez Fernández: Plástica 

 José Manuel Penedo Casas: Francés. 

 Manuel Ángel Quintás Pérez: Inglés (comparte 5 h. co Mestre Mateo). 

 Xiao Somoza Rodríguez: Música. 

 Mª Consuelo Brocos Iglesias: Educación Física. 

 Ana Fernández Pérez: Tecnoloxía. 

 Carlos Negro Romero: Lingua galega. 

 María Jesús Torrado Solar: Orientadora. 
 

 
 

ORGANIGRAMA DO CPI EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
- Director: Ana Fernández Pérez 
- Xefa de Estudios de Ed. Primaria: Margarita Cobas Gómez 
- Xefa de Estudios de Ed. Secundaria: Xiao Somoza Rodríguez 
- Secretaria: José Manuel Penedo Casas 
 

XEFATURAS DE DEPARTAMENTO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 
- 1) Lingua Inglesa: Manuel Angel Quintás Pérez 
- 2) Lingua Francesa: José Manuel Penedo Casas 
- 3) Lingua e Literatura Galega: Carlos Negro Romero 



- 4) Lingua e Literatura Castelá: Rafael Ruanova Quintás 
- 5) Ciencias Sociais:  Elena Docanto Laviña 
- 6) Ciencias da Natureza: Dolores Vilas Rodríguez 
- 7) Matemáticas: Susana Presas Panadeiros 
- 8) Tecnoloxía: Ana Fernández Pérez 
- 9) Educación Física: Mª Consuelo Brocos Iglesias 
- 10) Relixión: María Dolores Guerra Castelao 
- 11) Educación Plástica e Visual: Manuel Álvarez Fernández 
- 12) Educación Musical: Xiao Rodríguez Somoza 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 
- Xefa de Departamento: Mª Jesús Torrado Solar  
 
- Profesorado de Pedagoxía Terapéutica:  

 
Nuria Carballude Andión 
Elva García Lorenzo (Primaria) 
 

 
COORDINADOR EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA:      
 
Carlos Negro Romero 
 
COORDINADOR DA REVISTA ESCOLAR O PASPALLÁS:   
 
Xiao Rodríguez Somoza 
 
COORDINADOR DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
 
Mª Dolores Ramos Esperante  
 
PERSOAL ADMINISTRATIVO:  Juana Mª Angueira Vázquez 

 
PERSOAL SUBALTERNO: Mª José Janeiro Castiñeiras 

 

PLAN ANUAL. 
 
 
 O obxectivo fundamental para este curso 2015/16 no C.P.I. Eusebio Lorenzo Baleirón será, ao 
igual que outros anos, ofrecer unha educación de calidade ao noso alumnado que lles permita acadar 
unha formación integral ben para integrarse no mundo laboral ben para continuar os seus estudios. 
 
 Outro dos obxectivos será involucrar aos pais e nais na educación dos seus fillos, facéndolles 
entender que a formación dos mesmos é un proceso global no que teñen unha parte moi importante 
que desenvolver. 
 
 Este curso o centro continúa integrado na rede de centros plurilíngües, e ademais vaise 
comezar unha sección bilíngüe en primeiro curso de Primaria na materia de ciencias naturais. Tamén 
solicitamos varias actuacións do plan proxecta (Redes Solidarias, DAFIS....) e temos a intención de 
participar na convocatoria de contratos-programa unha vez que se convoque. Este ano xa está 
prácticamente rematado o proceso de informatización da biblioteca, para o desenvolvemento do 
proxecto MEIGA co que se comezou a colaborar fai seis anos. Tamén se actualizará a páxina web do 
centro, coa asignación dunha persoa do claustro para o seu mantemento diario, e a integración do 
profesorado e das familias en ABALAR Móbil de forma que poidamos mellorar a comunicación coas 



familias e dar a coñecer a realidade do CPI. Continuarase co proxecto de financiar (con cargo á 
subvención das Comunidades de Montes) o custo de desprazamento dunha saída extraescolar por 
trimestre e grupo, e propiciarase a colaboración coas entidades deportivas ou culturais do concello. 
Tamén se vai solicitar a inclusión no plan Director de prevención de drogodependencias, co que teremos 
de novo as charlas impartidas por membros da Garda Civil sobre os usos de Internet ou a prevención da 
violencia de xénero. 
 
 O Centro promoverá durante este curso académico, o desdobramento do grupo de 1º de ESO e 
apoios dentro da aula en diferentes cursos de Primaria e Secundaria. Por outra banda, este curso 
proporase continuar coa medida de actuación diante dos casos de apatía ou pouco aproveitamento, 
baseada na creación dunha “comisión de orientación” que, en colaboración cos pais e nais, fará un 
seguimento puntual de todos estes casos. 
 
 Por último, ao igual que nos últimos dous anos, imos continuar co “traballo por proxectos” que 
este ano vai xirar arredor do tema das viaxes. O título do mesmo está por determinar. 
 
HORARIO XERAL DO C.P.I. 
 
 O horario lectivo durante o curso ordinario será de luns a venres de 9.00 a 14.20 h., e as tardes 
do mércores de 15.45 a 17.25 h. en secundaria; e de 9.00 a 14.20 de luns a xoves e os venres de 9.00 a 
12.40 en primaria. Durante os meses de xuño e setembro non se imparten as clases do mércores pola 
tarde,  aínda que o horario da mañá mántense (tal e como foi aprobado pola delegación territorial e 
prorrogado pola orde na que se regula o calendario escolar). 
 
 Durante os periodos de lecer o alumnado terá á súa disposición a biblioteca, o local de 
alumnos, o ximnasio (a través das actividades deportivas organizadas) e, por suposto, os patios. 
 
 O Centro permanecerá aberto polas tardes, en horario de 15.45 a 17.25, e estará atendido por 
profesorado do mesmo mediante un sistema de turnos rotatorios, que computarán dentro das 7 horas 
presenciais non fixas. 
 
 Haberá profesorado de primaria e secundaria encargado da garda e custodia do alumnado 
transportado, dende as 08.40 horas ata as 14.30 pola mañá, e dende as 15.25 horas ata as 17.35 pola 
tarde. 
 
ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS. 
 
 O transporte escolar está compatibilizado cos horarios de entrada e saída. Hai 5 rutas cos 
seguintes itinerarios: 
 
 Ruta nº 1: Sar– Pexegueiro 
 Ruta nº 2: Muronovo – Bustelo 
 Ruta nº 3: Tallós – Lestrove 
 Ruta nº 4: Colexio- Vigo (Desdobre coa liña nº 1) 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NO CENTRO. 
 
 Para este curso 2015/16 está prevista a participación en dos dos programas ofertados dentro 
do plan proxecta e na convocatoria de contratos-programa, e a participación no PFPP coa actuación 
Competencia en lectura e escritura e potenciación do uso instrumental das linguas co seu tratamento 
integrado, ademais de aqueles posibles cursos de formación que poideran ser de interese para o 
profesorado o cal será informado dos mesmos polo equipo directivo. 
 
PLAN DE CONVIVENCIA DO C.P.I. EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN 
CURSO 2015/16 
 
 



0. Xustificación. 
 

Este plan pretende analizar a situación da convivencia no centro e propoñer medidas e protocolos 
de actuación ante os conflictos. Para analizar a situación da convivencia no centro utilizáronse 
diferentes enquisas aos diferentes membros da comunidade educativa, e na busca de métodos e 
protocolos de actuación tratouse de propoñer unha disciplina proactiva intentando resolver os 
conflitos futuros no lugar de resolver problemas pasados, é dicir, tratando de buscar aquelas 
solucións que permitan que os conflitos non volvan a producirse no lugar de esixir unha satisfacción 
ou un escarmento por un feito sucedido. Isto non quere dicir que non se propoñan sancións para a 
resolución dos conflitos, senón que esta será a última das accións a levar a cabo diante dun 
problema, e a consecuencia necesaria ante a ineficacia das medidas anteriores. 
 
1. Observatorio da convivencia do Centro. 

 
O observatorio da convivencia do C.P.I. Eusebio Lorenzo Baleirón está composto polos seguintes 
membros: 
 
  

Representación Apelidos e nome 

Directora Ana Fernández Pérez 

Xefe de estudios Xiao Somoza Rodríguez 

Orientadora Mª Jesús Torrado Solar 

Profesorado Aínda sen determinar 

Alumnado Aínda sen determinar 

Pais e Nais Aínda sen determinar 

Coeducación (do C.E.) José Manuel Penedo Casas 

Persoal non docente Mª José Janeiro Castiñeiras 

Titores Colaborarán puntualmente: 
Camilo Forján Seoane 
Mª Dolores Ramos Esperante 

Profesionais sanidade ------ 

Profesionais Servizos Sociais Araceli Vázquez Vázquez 

Dinamizadora convivencia Mª Jesús Torrado Solar 

 
As súas atribucións e funcionamento son os regulados polo decreto 85/2007 do 12 de abril. 
 
2. O Centro. Características e entorno. 
 
O centro público integrado “Eusebio Lorenzo Baleiron” de Dodro, concello rural de arredor de 4100 
habitantes acolle, xunto coas cinco escolas unitarias, o alumnado procedente dunha vintena de 
núcleos de poboación (núcleos que destacan pola súa dispersión dentro do Concello). 
 
Os servizos culturais son moi limitados: a Casa da Cultura, algunhas agrupacións culturais e 
deportivas e asociacións de veciños completan a infraestrutura cultural do entorno. 
 
A maioría do alumnado convive cos seus pais, e unha pequena porcentaxe con irmáns, avós ou 
outros familiares. Nun número importante de familias ambos proxenitores traballan fóra do fogar. 
Desta forma hai marcadas diferenzas culturais ademais de diferentes posibilidades de medios para 
a educación entre o alumnado. O número de alumnado inmigrante é case nulo e non hai 
escolarizado no centro alumnado de diferentes etnias. 

 
Practicamente o 100% do alumnado provén do medio rural, xa que non existe un núcleo de 
poboación que se poida considerar como centro urbano do Concello. O nivel de estudos realizado 
pola poboación oscila entre o 25 % que non ten estudos o 60 % que ten estudos primarios, o 10 % 
que ten estudos medios e o 5 % con estudos superiores. 
 



Situación actual da convivencia. 
 
Tendo en conta os datos do curso anterior a situación da convivencia mellorou sensiblemente, tal e 
como se recolleu no informe final remitido o curso pasado. Cabe salientar a disminución das 
expulsións de clase e a inexistencia de expedientes disciplinarios. 
 
As causas máis frecuentes no caso das expulsións da aula son impedir o desenvolvemento correcto 
da clase e faltar ao respecto ao profesor/a ou a algún compañeiro/a. En canto as sancións de perda 
do dereito da asistencia a clase consistiron na excesiva reiteración en impedir o desenvolvemento 
das clases ou por abandonar o recinto escolar sen permiso durante o periodo lectivo. 
 
Valoración da convivencia. 
 
Para a elaboración deste plan realizáronse tres enquisas diferentes aos profesores/as, alumnos/as e 
pais e nais. 
 
Alumnos/as: 
 
Participaron 109 alumnos e alumnas de 5º e 6º de Primaria e de toda a Secundaria. Presentóuselles 
unha enquisa sinxela e fácil de cubrir que abarcaba dous aspectos (a valoración da convivencia e a 
identificación de conflitos. En canto á convivencia a maioría dos alumnos/as valorábana como boa 
entre eles, regular entre alumnado e profesorado, e boa/regular entre alumnado e pais. Na 
identificación de conflitos destacaríamos que as agresións verbais teñen unha incidencia media, e as 
agresións físicas para uns non se producen nunca e para outros ás veces. En canto ás agresións 
verbais entre alumnado e profesorado e viceversa opinan maioritariamente que non existen aínda 
que hai casos aillados. Tamén consideran escasa ou ocasional a aparición de conductas disruptivas 
na aula ou o absentismo e deserción escolar, e como nulos os casos de acoso sexual. 
 
Pais/nais: 
 
A enquisa tiña tres aspectos: conflitos, valoración global e iniciativas. Participaron 20 pais e nais (un 
7% do total). Opinan que a convivencia está entre boa e regular, sendo os conflitos pouco 
frecuentes e leves. Consideranse boas as inciativas propostas dende o centro pero non se propoñen 
outras alternativas. 
 
Profesorado: 
 
Participaron 17 profesores e profesoras. No primeiro bloque se facía referencia ás distintas 
relacións que se xeneran na escola, sendo a valoración de media-alta. O nivel máis baixo atópase na 
relación coas familias e o máis alto nas relacións entre o profesorado e entre o profesorado e o 
alumnado. 
 
O segundo bloque fai referencia aos distintos conflitos que se producen no centro valorados nunha 
escala de 1 a 10 (nunca-sempre): é significativa a consideración do centro como de baixa 
conflitividade, destacando como máis relevante os conflitos co equipo directivo (2), entre o centro e 
a administración (1) e as agresións físicas (1), os conflitos entre profesores e alumnos (4), e 
agresións entre alumnos e conductas disruptivas na aula (5). 
No terceiro bloque se preguntaba sobre as posibles solucións aos conflitos, así, aumentar a 
disciplina tiña unha consideración media-alta (6), favorecer o traballo cooperativo (5), unificar os 
criterios de actuación entre o profesorado (7), e utilizar un estilo docente respectuoso e positivo (5) 
e facer grupos máis reducidos (2). 
 
 
Detección de necesidades. 

 
A complexidade dalgúns casos e a aparición de novas condutas negativas (bullying, dificudade no proceso de 
integración de inmigrantes, violencia de xénero…), fan necesaria unha formación permanente a través de 



cursos, talleres ou grupos de traballo que sexan útiles e realistas, e nos que se implique a maior parte do 
profesorado e aos titores, dirixidos fundamentalmente ao fomento da convivencia, a detección precoz do 
conflito e a resolución pacífica do mesmo e a identificación de situacións de acoso. 
Será necesario revisar e modificar o RRI para adaptalo á nova normativa e ás necesidades do propio centro 
no novo contexto da LOMCE.  

 
 
 

3. Plan de actuación. 
 

 
 
Obxectivos: 
 
O que se pretende con este plan é establecer as pautas que permitan que as relacións e a 
convivencia no centro sexa a adecuada para levar a cabo unha formación integral do alumnado. 
Estas pautas están recollidas no regulamento de réxime interior(que será modificado este ano para 
adptalo á nova normativa), dentro dos deberes do alumnado e do profesorado. En concreto, e con 
respecto aos alumnos/as, consideramos fundamentais as seguintes regras: 
 
 - Asistir puntualmente ás clases co material pertinente para cada materia. 

- Non perturbar  a disciplina e o traballo normal das clases, nin interferir no rendemento do 
grupo. 
- Respectar a todos e a cada un dos compañeiros/as e profesores/as evitando ademais insultos 
ou actitudes de violencia, para lograr un clima de convivencia e rexeitamento de actitudes de 
violencia de xénero. 
- Respectar o material e instalacións e usalos correctamente, tanto no centro como naqueles 
recintos que se visiten durante a realización de actividades extraescolares ou complementarias, 
así como calquera espacio natural ao que se realicen excursións. 
- Manter a limpeza nas aulas,  nas demais dependencias do Centro e no seu entorno, evitando 
tirar ao chan calquera tipo de papel, envase ou desperdicio. 
- Manter a orde e a corrección nos cambios de clase, permanecendo dentro da aula ata que 
entre o profesor/a correspondente ou, no seu caso, o profesor/a de garda. 
- Non fumar en todo o recinto escolar e non consumir alimentos nin bebidas no recinto das 
aulas, no polideportivo e na biblioteca. 
- Aprender a utilizar habilidades pacíficas e non violentas na resolución de conflictos. 

  
 
 Accións: 
 

- Actuación  da figura do dinamizador/a da convivencia, coas seguintes funcións: 
o Seleccionar aqueles ámbitos do PAT (plan de acción titorial) que máis inciden na 

convivencia e revisar a súa adecuación. 
o Velar pola incorporación e tratamento no PAT de contidos relacionados coas 

habilidades sociais, a intelixencia emocional, a autoestima, a resolución pacífica de 
conflitos, a mediación e dinámicas de grupo. 

o Impulsar o desenvolvimento do Plan de Convivencia do Centro e participar na súa 
avaliación en colaboración co equipo directivo. 

o Coordinar actuacións no centro, a realizar desde a titoría, promotoras de valores 
democráticos de convivencia, de negociación e de cultura da paz. 

o Promover a participación das familias informándoas e asesorándoas, en especial 
no relacionado coa convivencia escolar. 

o Levar a cabo as actuacións precisas de mediación, como modelo para a resolución 
de conflitos, en colaboración coa xefa de estudios e o titor/a. 

o Coordinar aos alumnos/as que puideran desempeñar accións de mediación entre 
iguais. 

o Elaborar un protocolo de actuación. 



o Valorar as posibilidades de colaboración con organizacións, institucións e 
colectivos do contorno que poidan completar e reforzar o traballo de centro. 

o Solicitar as charlas do Plan Director para a prevención de drogodependencias e 
violencia de xénero. 

o Participación no Plan Director para a convivencia, a mellora da seguridade nos 
centros educativos e os seus contornos. A solicitude foi realizada o día 21 de 
setembro e están previstas charlas  durante o mes de novembro sobre violencia 
de xénero, novas tecnoloxías e drogas e alcohol. 

 
 
4. Seguimento e avaliación. 
 
O observatorio da convivencia, realizará igualmente o seguimento e avaliación do Plan cunha 
periodicidade trimestral, elaborando un informe anual que inclúa todo o ocorrido en materia de 
convivencia, as actividades e actuacións realizadas, a sua valoración e as propostas para o vindeiro 
curso. 
 
O Consello Escolar participará do seguimento e avaliación do Plan. 

 
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  2015-2016 

      As actividades extraescolares e saídas didacticas para o curso escolar recóllense nas programacións 

dos  ciclos da Educación Primaria e nas programacións dos departamentos en Educación Secundaria. A 

coordinadora das actividades colaborará na organización de todas aquelas propostas que se lle realicen 

ao longo do curso e que sexan de interés para o alumnado e sexan aprobadas polas xefaturas de 

estudos de Primaria e Secundaria. 

     Estudiaránse as diferentes ofertas e propostas que dende as distintas Consellerías e outros 

organismos, se presenten ao longo do curso, tendo sempre en conta os intereses do alumnado. 

Colaboración coa Biblioteca nas actividades que propoña e nas campañas de animación á lectura, 

hora de ler, sesións de contacontos, debates,... 

Na realización destas actividades participarán os profesores e titores dos alumnos que participen na 

actividade. A financiación das saídas correrá a cargo dos alumnos, tanto nos gastos de transporte como 

o coste das entradas onde corresponda. Non obstante, como en anos anteriores, o colexio financiará o 

transporte dunha saída por trimestre e curso, a determinar no momento oportuno. 

Participaráse no Plan Proxecta en distintos proxectos aínda sen determinar que serán programados 

no seu momento. Consumo responsable, hábitos saudables, medioambientais,... 

Colaboraráse nun proxecto multidisciplinar que, coordinado dende a Biblioteca, trataremos de levar 

a cabo en todo o Centro e ao longo de todo o curso. O centro de interés deste proxecto serán  "AS 

VIAXES". 

Colaboración na revista escolar, na páxina web do Centro, e en todas as actividades que no seu 

momento se consideren de interés para éste. 

Como se acordou no Claustro, o profesorado participará nas actividades independentemente do 

seu horario lectivo. 

CELEBRACIÓNS CONXUNTAS DE PRIMARIA E SECUNDARIA 

CELEBRACIÓN DO MAGOSTO  E DO SAMAIN. Xoves, 29 de outubro.  

FESTIVAL DE NADAL. Venres, 18 de decembro. 

DÍA ESCOLAR DA NON VIOLENCIA E DA PAZ. Venres, 29  de xaneiro. 

ENTROIDO. Venres  5 de febreiro. 

LETRAS GALEGAS. Venres, 13  de maio. 

FESTA DE FIN DE CURSO.  Mercores, 22 de xuño. 



OUTRAS COMMEMORACIÓNS 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO (25 novembro) 

DÍA DA CONSTITUCIÓN E DO ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA. (Do  1 ao 11 de 

decembro). 

DÍA DA DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS. ( 10 decembro). 

DÍA INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA. (8 de marzo). 

DÍA MUNDIAL DOS DEREITOS DO CONSUMIDOR. (15 de marzo). 

SEMANA DA PRENSA. (Do 7 ao 11 de marzo). 

DÍA MUNDIAL DA SAÚDE. (7 de abril).  

DÍA DO LIBRO.(Entre o 18 e o 22 de abril). 

DÍA DE EUROPA. (9 de maio).  

SEMANA DAS LETRAS GALEGAS. (Do 9 ao 17 de maio). 

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE. (5 de xuño). 

 
 
PROGRAMACIÓN DA BIBLIOTECA. 

1. En relación coa organización e xestión. 

O material da biblioteca de primaria será trasladado ao espazo da biblioteca de 

secundaria e será atentido polo equipo de biblioteca (tres persoas incluindo ao responsábel) 

Espazos coordinados entre si polo responsábel da biblioteca. 

 Mellora das bibliotecas das salas de profesores para achegar o material existente ao 

profesorado reticente a ir á biblioteca. 

 Revisión do catálogo de secundaria en función das materias seguindo as pautas que 

elaboramos en primaria. 

 As bibliotecas de aula estarán coordinadas polo dinamizador da biblioteca mais serán 

co-responsábeis os titores e os alunos delegados. 

 Crearase unha bibloteca para profesores que completará á xa existente en primaria e 

que contará con títulos de interese profesional para todo o profesorado do centro. 

2. En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, á súa integración no 

tratamento do currículo e á súa contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento 

das competencias básicas do alumnado. 

Mellorar o traballo cos diferentes departamentos e cos diferentes titores dos ciclos de 

primaria á hora de promocionar materiais existentes na biblioteca e á hora de comprar novos 

fondos en relación co currículo de cada materia, dando así maior uso as bibliotecas nas salas do 

profesorado. 



Continuación do programa  de mochilas viaxeiras adaptadas a cada usuario coa existencia 

de varios usuarios-tipo de maneira que facilite o traballo do dinamizador da biblioteca. 

Como os últimos anos, creación dun comité de redacción da revista escolar dirixido polo 

responsábel da biblioteca. 

Continuación do Traballo por proxectos que comezamos no 2012/2013, mellorando os 

seguintes aspectos: Maior uso por parte de todos do material existente na biblioteca para así 

traballar, procura de información, análise de información e tratamento da información. 

 

3. En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia informacional 

(competencia para o tratamento da información e competencia dixital). 

Habitual xa a actividade Coñece e descubre a CDU, realizando actividades de procura na 

biblioteca e no Opacmeiga, usando as guías de usuario realizadas na biblioteca.  

Profundaremos nas actividades de procura, análise, e tratamento da información desde o 

traballo por proxectos explicado no ponto anterior e desde diferentes materias. 

Continuaremos con actividades para o profesorado sobre autoempréstimo, usos correctos 

da biblioteca, prezzi, etc... Estas actividades serán realizadas pola tarde e serán de carácter 

voluntario para o profesorado.  

 Para todo o profesorado realizarase actividades nalgún recreo sobre funcionamento e 

organización da biblioteca e sobre as bibliotecas das salas de profesores. 

4. En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do Proxecto lector de centro. 

Realización de sesións relacionadas co mundo da literatura con contadores, ilustradores, 

artistas varios... en relación co concello de Dodro e con algunhas editoriais aos que estamos 

subscritos. 

Como todos os cursos realizamos actividades variadas para celebrar o día do libro, da 

biblioteca, da poesía, das letras galegas... Estas actividades son programadas ao longo do curso en 

función do presuposto, disponibilidade horaria dos diferentes departamentos colaboradores...  

Continuación do club de lectura en secundaria o curso pasado con alumnado voluntario. 

Entre outras cousas, a lectura farase na maior parte dos casos nos dispositivos móbiles ou 



smartphones. Este club de lectura chámase Moondo Dodro. Para máis especificacións ver o 

proxecto do club de lectura.  

Concurso de creación de relato curto e de poesía en galego, co gallo do día das letras 

galegas en colaboración co equipo de normalización lingüística. 

No relacionado co desenvolvemento do proxecto lector continuaremos coa organización 

da Hora de ler que tan bo resultado nos está dando. Esta recae só sobre aquel profesorado 

implicado na lectura e no proxecto da biblioteca. Todos os profesores participantes lerán en todos 

os cursos e cada profesor terá preparada unha serie de lecturas (sempre en voz alta) que se 

repartirán en función dos gustos e preferencias do profesorado –para ser mellor transmitidas aos 

alumnos– e tocarán todo tipo de lecturas: narrativa, relato curto, poesía, teatro, banda deseñada, 

textos xornalísticos, pequenos ensaios adaptados aos cursos, etc... Tamén se tratará de tocar todas 

as materias, para o cal todos os departamentos (en secundaria) e os titores (en primaria) deberán 

preparar unha serie de pequenos textos relacionados coas diferentes materias. Este curso comezou 

a funcionar mellor en primaria. Para o curso teremos preparados tamén textos da avaliación de 

diagnóstico para ser analisados na hora de ler. 

5. Outras actuacións. 

Traballarase para orientar aos adolescentes no uso correcto das redes sociais, sobre todo 

Tuenti e twitter que son as redes máis usadas por eles, explicando riscos, ventaxas, como usar as 

opcións de privacidade... (Contaremos coa Guardia Civil para tal fin). 

Apoiarase ao estudo para compensar as desigualdades sociais, promovendo un maior uso 

por parte daquel alumnado con maior problema de acceso ás novas tecnoloxías e a materiais de 

estudo de elevado custe económico. Por exemplo, facendo empréstimo de tablets (temos 3) a 

aquelas persoas que non teñan acceso a elas. 

A revista escolar seguirá formando parte da estrutura da biblioteca creando unha comisión 

de redacción na que participará o alumnado. Será ademais parte da materia de Atención educativa 

en 4º da ESO, segundo resulte a organización escolar de cada curso. 

Continuaremos coa figura de alumno/a axudante da biblioteca. Creando esta figura para a 

biblioteca de primaria. 

6. Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos que se van utilizar. 

Os criterios de avaliación serán usados como neste curso onde se xunta unha 

avaliación mais cuantitativa na Guía para la evaluación de políticas culturales locales. FEMP, 



2008. e ampliada  polas follas de traballo sobre a autoavaliación guiadas pola publicación 

Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Ferramenta de autoavaliación. Preguntas e 

indicadores para melloara a biblioteca. Sendo esta ferramenta unha análise muito mais 

interesante por ser cualitativa. Non obstante, a conxunción das duas avaliacións será un bon 

sistema de avaliación para desta maneira poder encontrar unha mellor orientación á hora de 

planificar a biblioteca. 

7. Persoa designada como responsábel/dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo de apoio. 

Horario previsto. 

A persoa designada como responsábel será Carlos Negro Romero. No equipo de apoio 

entra o seguinte profesorado: Xiao Somoza Rodríguez e Mª Jesús Teixeiro Piñeiro. Tendo o 

responsábel 6 horas de dedicación á biblioteca e 4 horas unha das persoas do equipo de 

biblioteca, facendo así un total de 10 horas de dedicación á biblioteca por parte do profesorado 

(podendo este verse ampliado ou diminui-do en función da disponibilidade horaria). Non se 

computan aquí as gardas de recreo (5 gardas de 20 minutos). Polo resto a biblioteca 

permanecerá sempre aberta en horario lectivo e  de 15:45 h. a  17:25 h. en horario non lectivo. 

 
PROXECTO DE FOMENTO DA LINGUA GALEGA. 
 

Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística 

 

1. Composición do Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística 

O Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística, durante o curso 2015-2016, estará formado 
polas seguintes persoas: 

Profesorado: 

Carlos Negro Romero; Dep. de Lingua e Literatura (Coordinador) 

Mª Jesús Teijeiro Piñeiro  

Xiao Somoza Rodríguez 

Ana Fernández Pérez 

Margarita Cobas Gómez 

Alumnado: 

(Por determinar ao comezo do curso) 

Persoal non docente: 



Mª José Janeiro Castiñeiras 

2. Breve estudo sociolingüístico actualizado 

2.a) Contorno sociolingüístico 

A lingua de uso do noventa e nove por cen do alumnado de Dodro (e tamén das súas familias) é o 
galego, agás algunhas excepcións de alumnado de procedencia foránea. O entorno xeográfico, con 
núcleos de poboación de reducido tamaño e de carácter rural, favorece o mantemento do idioma; non 
se percibe unha perda da transmisión interxeracional, cando menos durante a etapa de escolarización 
obrigatoria que transcorre no único colexio público do concello. 

Porén, detéctanse prexuízos clásicos en torno ao uso do galego: asociación a unha fala de monte, 
desprezo de certos trazos dialectais, minusvaloración das propias capacidades lingüísticas, falta de 
conciencia sobre a marca de identidade positiva que supón a lingua galega. 

2.b) Situación lingüística do centro 

No CPI Eusebio Lorenzo Baleirón toda a documentación admininistrativa (actas de claustro e das 
reunións de todas as comisións do centro, programacións didácticas, os distintos proxectos educativos, 
partes de faltas de asistencia, boletíns de notas...) está redactada en galego. Tamén se utiliza a nosa 
lingua nas informacións dos taboleiros ou na sinalización das distintas dependencias do centro. As 
comunicacións por escrito ás familias do alumnado tamén se realizan en galego e a interacción oral con 
elas e eles, por exemplo, nas horas de atención obrigatorias, faise, por norma xeral, en galego. O 
profesorado, fóra das aulas, de forma maioritaria, emprega o galego na súa relación co alumnado. 
Dentro das aulas, cúmprense os mínimos esixidos pola lei de materias impartidas en galego. 

En canto ao persoal non docente, o centro conta cunha conserxe que utiliza o galego de forma cotiá e 
unha auxiliar administrativa que realiza o seu labor administrativo en galego, aínda que o seu idioma de 
comunicación oral é o castelán. 

A ANPA realiza as súas actividades extraescolares en galego e a comunicación escrita cos seus asociados 
realízase, con carácter xeral, na nosa lingua. 

Contamos no centro cunha biblioteca dividida en dúas grandes seccións (Primaria e Secundaria), na que 
a dotación de fondos na nosa lingua recibe unha frecuente actualización, cun proceso constante de 
revisión e incorporación de novos fondos bibliográficos. Dispoñemos dun atractivo catálogo de literatura 
infantil e xuvenil en galego, reforzada nos últimos cursos anos cunha sección de banda deseñada e 
álbum ilustrado. Hai dous cursos entrou en funcionamento un blogue de biblioteca, e o ENDL colabora 
na planificación e coordinación lingüística dos seus contidos. Tamén no Club de Lectura escolar 
promovemos a lectura de literatura galega ou traducida ao galego. 

O ENDL dispón dun taboleiro permanente, no corredor central do centro, no que se recollen as noticias 
de todo tipo que saen na prensa en relación coa lingua e a cultura galegas (leis, cursos de formación, 
actualidade sociolingüística, premios, novidades literarias, teatrais, musicais, actividades lúdicas en 
torno ao idioma...); co fin de que as noticias se lean, ese é o lugar no que tamén se difunden os 
diferentes concursos destinados a alumnado e profesorado. 

3. Obxectivos xerais do ENDL 

Cos nosos obxectivos queremos contribuír a fomentar o uso efectivo da lingua galega na comunidade 
escolar, especialmente entre os máis novos, que son os que aseguran o futuro do idioma; así mesmo, 
buscamos promover actitudes favorables cara á lingua propia de Galicia, como un patrimonio colectivo 
que merece especial protección e valoración. 



Porén, o Equipo de Dinamización do centro segue a deixar constancia da súa desconformidade ante a 
obriga de redactar un proxecto de fomento de uso do galego que se ten que axustar aos parámetros 
marcados no Decreto do Plurilingüismo, que seguimos a entender erróneo, en canto implica un 
retroceso evidente na discriminación positiva que necesita o galego no ensino e na súa consideración 
como lingua útil para todas as materias e niveis educativos. 

En todo caso, e tendo en conta a situación sociolingüística do centro educativo, propoñemos os 
seguintes obxectivos: 

Fomentar o uso do galego, a nivel oral e escrito, por parte de tódolos membros da comunidade 
educativa, co fin de asentalo como lingua de uso habitual por parte de todos os órganos do centro en 
todas as súas actividades. 

Fomentar o plurilingüismo inclusivo como forma de valoración positiva de todos os idiomas, e non só 
das linguas dominantes a nivel internacional. 

Garantir que todas as persoas do centro, docentes e non docentes, teñan un coñecemento da lingua, da 
realidade sociolingüística de Galicia e dos materiais existentes en galego, que lles permita utilizar o noso 
idioma como lingua vehicular no seu traballo.  

Manter o uso do galego como idioma de uso cotián no entorno escolar, apoiando ao conxunto da 
comunidade educativa en calquera actividade ou iniciativa que supoña un apoio efectivo á 
normalización social da lingua propia de Galicia. 

Procurar a superación de prexuízos cara ao noso idioma, fomentando unha actitude positiva fronte á 
galeguización do centro e da sociedade en xeral. 

Conseguir que o galego represente o idioma de difusión da cultura, non só galega, senón tamén 
universal. 

Fomentar o coñecemento das culturas do ámbito da Lusofonía, relacionándoas con Galicia. 

Aumentar a colaboración coas familias, con outras entidades e organismos do contorno –ANPA, 
Concello, Centro de Día, Comunidades de Montes, empresas... -co fin de sumar esforzos encamiñados á 
normalización. 

4. Obxectivos específicos para cada sector da comunidade escolar 

Co fin de conseguirmos os obxectivos arriba expostos, establecemos as seguintes medidas de actuación 
para cada un dos sectores da comunidade: 

Profesorado 

Garantir que o profesorado de tódalas etapas poida traballar sen dificultade en galego, 
independentemente de cal sexa a súa lingua habitual (ofrecéndolles materiais abundantes para as aulas, 
sobre todo e na medida do posible, relacionados co ámbito das TIC e da información sobre recursos na 
rede, cursos de actualización da administración...) 

Desbotar prexuízos que, de xeito moitas veces implícito, dificultan a galeguización efectiva do entorno 
educativo. 

Procurar que o profesorado, especialmente aquel que exerce a titoría en Educación primaria, debido ao 
grande número de horas que convive co alumnado e o seu papel de modelo para o mesmo, empregue o 
galego como lingua habitual de aprendizaxe e evite a transmisión de prexuízos aos cativos e cativas. 



Alumnado 

Favorecer o uso da escrita, pero tamén da oralidade en tódolos contextos e situacións, para conseguir o 
dominio das competencias básicas comunicativas. O ideal sería impartir o máximo que permite a lei de 
materias en galego, a fin de que rematen dominando tamén a variante estándar. 

Fomentar o uso da lingua nas actividades relacionadas fóra do noso contorno habitual (visitas a museos, 
asistencia a espectáculos, saídas didácticas...) e naquelas máis atractivas para eles, especialmente as 
relacionadas coas TIC, creando a conciencia de que tódalas linguas son útiles e poden ser un vehículo 
para calquera actividade.  

Ofrecer modelos sociais de referencia en galego para o alumnado, moi especialmente para os niveis de 
educación secundaria. 

Integrar o escaso alumnado inmigrante, con actividades de reforzo educativas e fomentando a súa 
socialización noutras actividades, presentándoo, non como un problema, senón como mostra da 
diversidade cultural e das vantaxes do plurilingüismo. 

Familias e contorno. 

Reforzar a presenza do galego nas actividades en que estean implicadas as familias ou sexan visibles 
para elas, como as organizadas pola ANPA e o Concello de Dodro. 

Eliminar prexuízos lingüísticos que impidan ou dificulten a transmisión interxeracional do idioma. 

Outros centros. 

Participar con outros centros nalgunha actividade normalizadora común, como medio de compartir 
experiencias e aproveitarmos recursos. Por proximidade xeográfica e por afinidade de obxectivos, temos 
previsto contactar con IES Félix Muriel de Rianxo para ver se é posible coordinar algunha actividade 
complementaria ou extraescolar. 

5.Descrición detallada das actividades de dinamización lingüística 

Trataremos de desenvolver aquelas actividades que xa forman parte do traballo cotián de dinamización 
da cultura galega no entorno escolar. Serían as seguintes: 

O Taboleiro da Lingua 

No corredor central do edificio de Secundaria dispoñemos dun taboleiro que nos identifica e que 
utilizamos para múltiples actividades: 

Un grupo de alumn@s encárgase de revisar diferentes fontes de información (prensa diaria e semanal, 
revistas, internet...) e colocar alí as novas relacionadas coa nosa cultura: novidades editoriais e 
discográficas, estreas cinematográficas e teatrais, artigos de prensa, datas sinaladas para a lingua, 
viñetas de humor... 

Mantemento de subscricións a publicacións en galego 

Estamos subscritos a publicacións periódicas como as revistas Tempos Novos e o semanario Sermos 
Galiza e este curso queremos subscribirnos á revista Luzes. Tamén formamos parte da Coordinadora 
Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (CGENDL). Colaboramos con ela na 
distribución entre as familias do alumnado da revista mensual Ollos de aula, na que se tratan temas de 
interese pedagóxico e educativo, tamén de carácter sociolingüístico. 



Do que se trata é de que, tanto o profesorado como o alumnado, dispoñan de información na nosa 
lingua e a utilicen sempre que o desexen. 

Renovación e actualización de fondos bibliográficos, cinematográficos, fonográficos ou dixitais 

Trátase de seguir adquirindo materiais culturais que sexan interesantes como recurso normalizador para 
ofertarllos aos departamentos e/ou grupos que as poidan usar: banda deseñada, revistas temáticas, 
música, programas informáticos, dicionarios, vocabularios específicos... O ENDL pretende que moitos 
destes materiais sexan adquiridos ou descargados dende a biblioteca. O ENDL ocúpase tamén da 
actualización dunha mediateca en galego, con especial atención á música contemporánea (pop-rock, 
folk, hip-hop, música electrónica, música infantil...). Todo este material ofértase desde a propia 
biblioteca, e publicítase a través do blog da mesma. 

Samaín de medo 

A principios de novembro aproveitaremos a celebración do Samaín para traballar o tema do medo, 
sobre todo a partir da tradición oral da literatura popular. Temos previstas dúas actividades:  

Sesión de contacontos sobre historias e sucesos sobrenaturais (a ser posible coa participación de Paula 
Carballeira, Candido Pazó , Quico Cadaval ou Charo Pita e Tim Bowley) 

Este curso, pretendemos organizar, en relación coa festividade do Samaín, un concurso de relatos de 
terror baixo o epígrafe Coa pel de galiña. 

Xornada da Ciencia en galego 

Durante o primeiro trimestre, en colaboración cos Departamentos de Tecnoloxía, Matemáticas e 
Ciencias da Natureza, participaremos no Día da Ciencia en Galego, a celebrar no mes de novembro de 
2014, convocado pola Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística. 

Este curso, no marco do proxecto de centro As viaxes trataremos de convidar a algunha escritora ou 
escritor galego que nos fale deste tema na súa obra (Rosa Aneiros, Yolanda Castaño, Marilar 
Aleixandre). 

Espectáculo poético Moita poesía, pouca diversión 

Como medio de achegamento do alumnado de Secundaria ao gusto pola lectura de obras literarias de 
autor@s contemporáne@s, celebraremos un encontro de carácter poético-musical co obxectivo de 
fomentar a creatividade e o interese do alumnado polo nosa literatura máis recente e anovadora. Con 
este obxectivo, contaremos con dúas das poetas galegas contemporáneas máis achegadas nas súas 
propostas escénicas ao público xuvenil: María Lado & Lucía Aldao, responsables do espectáculo Moita 
poesía, pouca diversión. 

Así mesmo, e para o alumnado de Educación Primaria, propoñemos tamén algunha actividade de 
achegamento á poesía, a cargo de escritores como Fran Alonso, Antonio García Teijeiro ou Yolanda 
Castaño. 

Proxecto de revitalización dos xogos populares: As mans da imaxinación 

No ámbito de Educación Primaria, e en colaboracións coas familias do alumnado, elaboraremos unha 
fichas de recollida de xogos tradicionais e populares do concello de Dodro, tratando de contextualizar o 
seu uso e de contactar con persoas maiores que poidan explicar as circunstancias e normas de cada 
xogo. 



A partir deses datos, e unha vez analizado o material, procederemos á súa difusión, ben en formato 
dixital ou en forma de folleto ou libro. 

Así mesmo, poñeremos en marcha un obradoiro práctico cos xogos recollidos, para poder integralos en 
festividades escolares como o Magosto, nos vindeiros cursos. 

Festividade dos Maios 

Tamén no ámbito de Primaria, en relación coa festividade dos Maios, trataremos de elaborar cantigas e 
xogos que sirvan de apoio ao mantemento da cultura popular e a oralidade en galego. 

Proxecto de “Amadriñamento e apadriñamento lector”: Lemos nós, lemos para vós. 

En colaboración coa Biblioteca, e no tempo da Hora de Ler, poñeremos en marcha, unha vez por 
trimestre, unha actividade de lectura pública a cargo do alumnado do centro, na que as mozas e mozos 
de Secundaria se converterán en persoas lectoras que acoden ás aulas de Primaria para lerlles ás cativas 
e cativos. Se a actividade se consolida e funciona ben, estudaremos a posibilidade de establecer unha 
lectura á inversa, na que as nenas e nenos de Primaria acudan ás aulas de Secundaria para leren ou 
recitaren algún texto sinxelo. 

Espectáculo musical de promoción da Lusofonía 

En colaboración co Departamento de Música, celebraremos un concerto musical que fafa visible a 
presenza internacional da lingua galega nos países lusófonos; trataremos de organizar no centro unha 
actuación da cantante angolana Aline Fraçao, contextualizada cunha charla sobre a realidade cultural da 
Lusofonía. 

Actuacións de teatro ou monicreques para Educación Primaria (catálogo da empresa Urdime) 

En colaboración cos titores/as de Educación Primaria, e a través do catálogo de espectáculos teatrais e 
de monicreques que a empresa Urdime oferta para os centros de ensino, escolleremos algún dos 
espectáculos orientados ao público infantil, concretamente ao noso alumnado de Primaria. Ao longo do 
primeiro trimestre decidiremos cal é o espectáculo que máis atractivo e enriquecedor nos pareza. 

Contacontos de Celso Fernández Sanmartín 

Constitúe xa unha tradición no noso centro a visita deste mestre do relato e da narración oral inspirada 
na cultura oral e popular galega; todos os anos renova o seu catálogo de historias e visita o colexio para 
unha sesión adicada tanto ao alumnado de Primaria como o de Secundaria. 

Semana cultural das Letras Galegas 17 de maio 

Como xa vén sendo unha tradición no centro, durante o mes de maio celebramos unha semana cultural 
adicada ao escritor/a homenaxeado no Día das Letras Galegas, nesta ocasión adicado a Manuel María; 
aproveitamos esas datas para convocar un concurso literario entre o alumnado, con dous apartados: 
poesía e relato. Como agasallo, os premiados (varios alumnos/as por nivel e grupo) reciben libros e 
música no noso idioma. 

Elaboración e recreación dun tema musical (acompañado de videoclip) sobre o proxecto As viaxes 

No contexto do proxecto interdisciplinar de centro As viaxes, en colaboración cos Departamentos de 
Música e Plástica, o alumnado vai elaborar unha versión dun tema musical de éxito, centrado na 
relación da lingua galega co ámbito cultural da Lusofonía. Este proxecto leva o título provisional de “O 
noso sotaque ten ritmo internacional”. 



O coordinador do ENDL 

Carlos Negro Romero 

Dodro, a 10 de setembro de 2015 

 

 
 

PROXECTO LINGÜÍSTICO DO C.P.I. EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN. 
 
CURSO 2015/16. 
 

De acordo co Decreto 79/2010 do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario, 
o CPI Eusebio Lorenzo Baleirón, a través dunha comisión formada polos coordinadores de ciclo de 
Educación Primaria, os Xefes de Departamento das diferenes linguas e o coordinador do equipo de 
dinamización da lingua galega, elabora o seguinte proxecto lingüístico de centro: 

1. Decisións tomadas sobre as linguas nas que se imparten as materias non fixadas no R.D. 
79/2010. 

Na Educación Primaria, e tendo en conta a normativa do citado decreto, a área de Ciencias 
Sociais e a de Ciencias Naturais impartirase en galego, mentres que a área de Matemáticas terá como 
lingua vehicular o castelán. En canto ás materias de linguas, seguindo o citado decreto, estas 
impartiranse na lingua de referencia. Co obxectivo de garantir o máximo equilibrio posible nas horas 
semanais e nas materias impartidas nas dúas linguas oficiais de Galicia, esta comisión establece o 
seguinte reparto para o resto das áreas: 

En toda a etapa de Educación Primaria impartirase en castelán a materia de Educación Física, 
mentres que se impartirá en Galego a de Educación Artística. A materia de Relixión e Alternativa dos 
tres primeiros cursos de Primaria impartirase en castelán, e a dos tres últimos cursos de Primaria en 
galego, ao igual que as horas de Educación para a Cidadanía de sexto (para o vindeiro curso e coa 
desaparición da materia de Educación para a Cidadanía, as materias de libre configuración de cuarto e 
sexto curso, impartiranse en galego). Desta maneira acádase un reparto completamente equitativo das 
horas impartidas en galego e en castelán ao longo da etapa. 

No caso da Educación Secundaria Obrigatoria, o decreto establece que se impartirán en Galego 
as materias de Ciencias Sociais Xeografía e Historia, Ciencias Naturais e Bioloxía e Xeoloxía. As materias 
de Matemáticas, Tecnoloxía e Física e Química impartiranse en Castelán. En canto ás asignaturas de 
linguas, da mesma maneira que en Educación Primaria, estas impartiranse na lingua de referencia. Para 
o resto das materias, esta comisión establece o seguinte: 

No primeiro curso da E.S.O. impartirase en galego a área de Educación Plástica e Valores Éticos, 
e en castelán a Educación Física e a Relixión. A materia de Oratoria impartirase en inglés integrada no 
programa de plurilingüismo do centro. 

No segundo curso da E.S.O. Música e Educación para a Cidadanía serán impartidas en galego, e 
a materia de Educación Física, Relixión e Alternativa á Relixión serán impartidas en castelán. A materia 
de Tecnoloxía será impartida en inglés (plurilingüe) 

No terceiro curso da E.S.O. Música e Educación Plástica serán impartidas en galego, mentres 
que Educación Física, Relixión e Valores Éticos serán impartidas en castelán. A materia de Tecnoloxía 
será impartida en inglés seguindo coa sección bilingüe iniciada o curso pasado en 2º curso. 



No cuarto curso da E.S.O. as materias de Música, Educación Plástica e Alternativa á Relixión 
impartiranse en galego e as de Educación Física, Latín, Relixión e Ética impartiranse en castelán. 

No caso de que os alumnos e alumnas escollesen outras materias optativas, estableceríase, 
nunha adenda a este proxecto, a lingua vehicular das mesmas. 

CADRO DE DISTRIBUCIÓN DAS LINGUAS NAS ÁREAS E MATERIAS NON FIXADAS POLO R.D. 79/2010: 

 
Curso Castelán  Galego Inglés 

1º Prim Educación Física 

Relixión e Valores 

 

Educación Artística 

 

Ciencias Naturais 

 

2º Prim Educación Física  

Relixión e Valores 

 

Educación Artística  

 

 

3º Prim Educación Física 

Relixión e Valores 

 

Educación Artística  

 

 

 

4º Prim Educación Física 

 

Educación Artística 

Relixión e Valores 

 

 

5º Prim Educación Física 

 

Educación Artística 

Relixión e Valores 

 

 

6º Prim Educación Física 

 

Educación Artística 

Relixión e Valores 

 

 

1º ESO 

 

Educación Física 

Relixión 

 

 

Educación Plástica e 

Visual 

Valores Éticos 

 

 

Oratoria 

 

2º ESO Educación Física Música Tecnoloxía 

 



Relixión e Alternativa 

 

 

3º ESO Educación Física 

Relixión e Valores 

 

 

Música 

Educación Plástica e 

Visual 

 

Tecnoloxía 

 

4º ESO Educación Física 

Relixión 

Ética 

Latín 

 

Música 

Educación Plástica e 

Visual 

Alternativa á Relixión 

 

 

Medidas adoptadas para que o alumnado que non teña o suficiente dominio das linguas 
poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten. 

Neste curso 2015/2016 non temos alumnado con esas características. Porén, no caso de escolarizar 
alumnos/as sen o suficiente dominio das linguas oficiais, aplicaríanse as medidas recollidas na orde 
do 20 de febreiro de 2004, ben de tipo curricular (adaptacións, reforzos, flexibilizacións) ben de tipo 
organizativo (solicitude de creación dun grupo de adquisición de linguas). Para a formación do 
profesorado neste eido está en marcha, neste curso, un grupo de traballo. 

 
 

 

 
 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS: 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º EDUCACIÓN PRIMARIA  
(CURSO ESCOLAR 2015/ 2016) 
 
1.- Contextualización. 
2.- Obxectivos xerais da etapa de educación primaria. 

3.- Contribución de cada materia ao logo das competencias clave. 

4.- Temporalización. 

5.- Metodoloxía didáctica. 

6.- Procedementos e instrumentos de avaliación. 

7.- Criterios de cualificación. 

8.- Recursos e materiais didácticos. 

9.- Medidas de atención á diversidade. 



10.- Accións de educación en valores e de contribución ao Plan de Convivencia do 

centro. 

11.- Accións de contribución ao Plan TIC do centro. 

12.- Accións de contribución ao Proxecto Lector e Proxecto Lingüístico do centro. 

13.- Actividades Complementarias e Extraescolares. 

14.- Procedemento e indicadores para a avaliación da propia 

programación/práctica docente. 

 

 

1.- Contextualización. 
 
Esta programación desenvolverase no curso escolar 2015/2016, co alumnado do grupo 

de 1º educación primaria do  C.P.I.P. Eusebio Lorenzo Baleirón. 

 

Este centro  está situado nunha zona rural interior, na provincia de A Coruña, 

concretamente no concello de Dodro. O nivel socioeconómico e cultural familiar do 

alumnado é medio/ baixo. Respecto á situación sociolingüística, a lingua materna da 

zona é o galego.  O centro conta cunha soa liña. O grupo de 1º educación primaria está 

formado por un total de 20 alumnos/ as. Todos estes alumnos/ as son de nova 

incorporación a este centro, procedentes da etapa de educación infantil, das distintas 

unitarias do C.R.A. de Dodro, polo que se terá moi presente a adaptación ao novo centro 

e nova etapa educativa, partindo a premisa de que esta programación terá un carácter 

flexible para poder adaptarse ás características do grupo. Dous destes alumnos presentan 

necesidades educativas especiais polo que, para proporcionarlle unha resposta educativa 

axeitada ás súas dificultades, contaremos co apoio dalgún mestre/ a na maioría das 

sesións da xornada e tamén nalgúns momentos cunha técnico auxiliar educativo 

(coidadora) para a asistencia dun destes alumnos, diagnosticado cun síndrome de 

Crouzon. 

 

A programación será unha guía de traballo a aplicar na aula seguindo a actual lei de 

educación, a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 

Educativa. A nivel autonómico concretamos esta lei seguindo o Decreto 105/2014, do 4 

de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia e tendo presente ademais 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 educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

 

 
2.- Obxectivos xerais da etapa de educación primaria. 

 

A finalidade da educación primaria é facilitarlles 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, 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.  

A acción educativa nesta etapa procurará a integración das experiencias e aprendizaxes 

do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo, tendo presente polo tanto a 

importancia da flexibilidade da programación. A educación primaria contribuirá a 

desenvolver no alumnado 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 co-
municación, 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. 

 

 

3.- Contribución de cada materia ao logo das competencias clave. 

 



As competencias clave do currículo son as seguintes: 

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 (CSIEE). 

7º Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, 

deseñaranse actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar 

cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

Potenciarase, especialmente, o desenvolvemento da competencia de comunicación 

lingüística e da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. 

 

Os criterios de avaliación deberán servir de referencia para valorar o que o alumnado 
sabe e sabe facer en cada área ou materia. Estes criterios de avaliación desagréganse 
en estándares de aprendizaxe avaliables. Para valorar o desenvolvemento 
competencial do alumnado, serán estes estándares de aprendizaxe avaliables, como 
elementos de maior concreción, observables e medibles, os que, ao se pór en relación 
coas competencias clave, permitirán graduar o rendemento ou desempeño alcanzado 
en cada unha delas. O conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables dunha área 
ou materia determinada dará lugar ao seu perfil de área ou materia. Todas as áreas e 
materias deben contribuír ao desenvolvemento competencial. O conxunto de 
estándares de aprendizaxe avaliables das diferentes áreas ou materias que se 
relacionan cunha mesma competencia dá lugar ao perfil desa competencia.  
 

Nesta etapa educativa as disciplinas agrúpanse en tres bloques: troncais, específicas e de 

libre configuración autonómica. 

 

Áreas troncais:  

- Ciencias naturais. 

- Ciencias sociais. 

- Lingua castelá e literatura. 

- Matemáticas. 

- 1ª lingua estranxeira (inglés). 

 

Áreas específicas: 

- Educación física. 

- Valores sociais e cívicos/ Relixión (a elección dos pais/ nais ou titores legais). 

- Educación artística (plástica e música). 

 

Área de libre configuración autonómica: 

- Lingua galega e literatura. 

 

Partindo dos obxectivos xerais da etapa, nas seguintes táboas establécese a relación 

entre os contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxes e conseguintes 



competencias clave, de cada unha das áreas do currículo de 1º educación primaria que 

se impartirán dende a titoría.  

 



CIENCIAS DA NATUREZA 

 

Cómpre destacar ao respecto desta área que será impartida pola mestra especialista en lingua estranxeira (inglés) xa que o centro conta coa 

sección bilingüe no grupo de 1º educación primaria nesta área. 

 

Bloque 1: Iniciación á actividade científica. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

1.1. Iniciación á actividade científica. 

1.2. Realización de proxectos con guía na súa 

estrutura e presentación de resultados. 

1.3. Busca guiada de información en 

internet e noutros soportes. 

1.4. Elaboración guiada de textos escritos 

básicos, murais, paneis, esquemas ou 

presentacións para recoller conclusións. 

1.5. O traballo cooperativo. 
1.6. Iniciación ás técnicas de traballo. 
Recursos e técnicas de traballo intelectual. 
1.7. Hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade. 

1.1. Buscar, seleccionar 

información de forma guiada e 

comunicar os resultados en 

diferentes soportes. 

1.2. Traballar de forma 

cooperativa, respectando os 

compañeiros/as, o material e as 

normas de 

convivencia. 

1.1.1. 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. 

1.1.2. Manifesta certa autonomía na 

observación e na planificación de accións 

e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

1.2.1. Utiliza estratexias para traballar de 

forma individual e en equipo e respecta 

os compañeiros/as, o material e as 

normas de convivencia. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

CCEC 

CD 

CSC 

 

Bloque 2: O ser humano e a saúde. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

2.1. Identificación do home e da muller 
como seres vivos.  
2.2. Comparación con outros seres vivos.  
2.3. Observación de igualdades e diferenzas 
entre as persoas.  

2.1. Identificar semellanzas e 
diferenzas entre as persoas 
valorando a diversidade.  
2.2. Coñecer e valorar a relación 
entre o benestar e a práctica de 

2.1.1. Identifica semellanzas e diferenzas 
entre as persoas valorando a 
diversidade.  
2.1.2. Recoñece partes do propio corpo.  
2.1.3. Verbaliza e comparte emocións e 

CMCT  
CCL 
CSC  
CSIEE  

 



2.4. Identificación das partes do corpo 
humano.  
B2.5. Identificación e verbalización de 
emocións (medo, tristura, enfado, ledicia) e 
sentimentos propios e alleos.  
2.6. 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.  
2.7. Identificación de alimentos diarios 
necesarios.  
2.8. Análise e costumes na alimentación 
diaria.  

determinados hábitos: a hixiene 
persoal, a alimentación variada, o 
exercicio físico regulado sen 
excesos ou o descanso diario.  
2.3. Deseñar, de forma colectiva, 
un menú semanal de merendas 
saudables para o recreo.  

 

sentimentos propios e alleos.  

2.2.1. Relaciona a vida saudable cunha 
alimentación adecuada.  
2.2.2. Relaciona o exercicio físico, os 
hábitos de hixiene e o tempo de lecer 
coa propia saúde.  
2.3.1. Analiza os seus costumes na 
alimentación diaria e aplica o menú 
semanal de merendas na escola.  

 

Bloque 3: Os seres vivos. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

3.1. Os seres vivos: as plantas e os animais.  
3.2. Identificación das  
características e dos comportamentos de 
animais e plantas para adaptarse ao seu 
medio.  
3.3. Observación e identificación de animais 
e plantas do contorno.  
3.4. Clasificación e rexistro dos seres vivos do 
contorno segundo criterios observables e 
variados empregando diferentes soportes.  
3.5. Valoración da responsabilidade no 

3.1. Identificar e explicar en 
diferentes soportes, as principais 
características  
3.2. 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.  
 

3.1.1. Explica as principais diferenzas 
entre plantas e animais empregando 
diferentes soportes.  
3.1.2. Identifica e describe, con criterios 
elementais, animais e plantas do seu 
contorno.  
3.1.3. Amosa condutas de respecto e 
coidado cara aos seres vivos.  
3.2.1. Recolle datos a partir da súa 
observación e comunícaos empregando 
diferentes soportes.  

CMCCT  
CMCCT  
CCL  
CAA  
CSIEE  
CD  

 



coidado de plantas e animais domésticos e 
do contorno.  

 

Bloque 4: Materia e enerxía. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

4.1. Tarefas de redución, reutilización e 
reciclaxe na escola e no seu contorno 
próximo.  
4.2. Uso responsable da auga na vida cotiá.   
4.3. Identificación do ruído como unha forma 
de contaminación acústica e de fontes 
sonoras do contorno próximo.  
4.4. Exploración de materiais e obxectos do 
contorno para identificar propiedades físicas 
observables (cor, dureza, cheiro, sabor e 
textura) e a súa utilidade.  

4.1. Adoptar medidas de 
protección medioambientais e 
poñelas en práctica na escola.  
4.2. Experimentar e manipular 
instrumentos e obxectos sinxelos 
de uso cotián identificando 
algunhas propiedades físicas.  
 
 
 
 

4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla 
obxectos na escola.  
4.1.2. Identifica e adopta medidas de 
uso responsable da auga na escola.  
4.2.1. Identifica cor, dureza, cheiro, 
sabor e textura en materiais e obxectos 
de uso cotián.  
 

CMCCT  
CSC  
CSIEE  
 

Bloque 5: A tecnoloxía, obxectos e máquinas. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

5.1. Observación e clasificación de aparellos 
e máquinas sinxelas do contorno 
identificando a súa utilidade e evitando 
estereotipos sexistas.  
5.2. Manipulación e observación do 
funcionamento de aparellos sinxelos 
domésticos e escolares (lapis, afialapis, 
teléfono, balanza, tesoira, espremedor...).  

5.1. Manexar obxectos e aparellos 
simples domésticos e escolares, 
describir os seus materiais e o seu 
funcionamento e utilizalos con 
seguridade evitando estereotipos 
sexistas.  
5.2. Empregar o ordenador 
identificando os compoñentes 

5.1.1. Coñece e nomea os oficios das 
persoas do seu contorno e evita 
estereotipos sexistas.  
5.1.2. Identifica e manexa algúns 
aparellos e máquinas simples de uso 
cotián empregándoos con seguridade e 
evitando estereotipos sexistas  
5.2.1. Identifica e nomea correctamente 

CMCCT  
CSC  
CCL  
CSIEE  
 



5.3. Montaxe e desmontaxe de xogos e 
obxectos sinxelos relacionados coa vida 
cotiá.  
5.4. Identificación dos compoñentes básicos 
dun ordenador.  
5.5 Coidado dos recursos informáticos.  

básicos e coidando o seu uso.  
 

as partes dun ordenador cando traballa 
con el.  
5.2.2. Emprega o ordenador de forma 
guiada e fai un bo uso.  
 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

 

Bloque 1: Contidos comúns. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

1.1.O establecemento de conxecturas, de 
predicións e, a observación, e 
experimentación como procesos básicos que 
favorecen a Iniciación ao coñecemento 
científico.  
1. 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.  
1. 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.  

1.1.Realizar traballos de 
investigación que partan do 
establecemento de conxecturas, 
da observación, experimentación e 
da toma de conciencia dos 
sentimentos e sensacións como 
medios básicos para obter 
información, seleccionala, 
organizala, extraer conclusións e 
comunicalas sen esquecer a 
introdución ao manexo das TIC 
para este fin e valorando o esforzo 
realizado.  
1.2. Traballar en equipo e adoitar 
un comportamento de respecto e 
tolerancia ante as achegas alleas.  
1.3.Empregar os mapas mentais 

1.1.1.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.  
1.1.2.Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e 
tarefas coidando a súa presentación, ten 
iniciativa na toma de decisións e asume 
responsabilidades.  
1.2.1.Participa en actividades individuais 
e de grupo adoitando un 
comportamento responsable, 
construtivo e solidario, valorando o 

CAA  
CCL  
CD  
CMCCT  
CSIEE  
CAA  
CSC  
 



1. 4 Planificación, xestión e presentación dos 
traballos co fin de acadar obxectivos.  
1.5.O traballo en equipo.  
1.6.Iniciación na creación e o uso de hábitos 
e técnicas de estudo.  
1.7.Valoración do esforzo e coidado do 
material.  
1.8.A cooperación e o diálogo como valores 
democráticos e recursos básicos na 
resolución pacífica de conflitos.  
1.9.Utilización da terminoloxía propia da 
área.  

como unha técnica básica de 
estudo.  
1.4.Coñecer e iniciarse no emprego 
da terminoloxía propia da área.  
 

esforzo e o coidado do material.  
1.3.1.Elabora algúns mapas mentais 
sinxelos como técnica básica de estudo.  
1.4.1.Identifica a terminoloxía propia da 
área.  
 

Bloque 2: O mundo que nos rodea. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

2.1.A contorna física: observacións das 
características principais.  
2.2.O aire e a auga. Estudo das súas 
características e propiedades mediante a 
observación, experimentación a través 
sentidos e a formulación de conxecturas. A 
importancia para a vida e consumos 
responsables.  
2.3.O tempo atmosférico. Observación e 
medicións sinxelas dos fenómenos 
atmosféricos que teñen lugar no espazo 
próximo e a súa simboloxía. Comprobación 
observado o tempo nos diferentes medios 
de comunicación: prensa, prensa dixital,..  

2.1.Identificar os elementos 
principais da contorna partindo do 
máis próximo a través da 
observación e uso das TIC  
2.2. Recoñecer as características 
básicas do aire e a auga 
observadas e experimentadas a 
través dos sentidos.  
2.3. 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.  

2.1.1.Elabora e recolle información 
sobre aspectos da súa contorna natural, 
empregando imaxes, debuxos e outras 
fontes incluídas as TIC.  
2.1.2 Describe os elementos básicos da 
súa contorna máis próxima.  
2.2.1.Describe as características 
principais do aire e da auga.  
2.3.1.Explica, de forma sinxela, a 
importancia que o uso responsable 
destes elementos ten na súa contorna 
máis próxima.  
2.4.1.Nomea os fenómenos 
atmosféricos máis habituais no seu 

CMCCT   
CD  
CAA  
CCL  
CSC  
 



2.4.Os elementos do ceo, as 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 
asocialo ás diferentes partes do día e á noite.  
 

2.4.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.  
2.5.Realizar medicións sinxelas de 
datos con aparellos cotiás e facer 
pequenos rexistros do tempo 
atmosférico a nivel local. 
Comprobación co tempo dos 
xornais.  
2.6.Identificar os elementos que 
aparecen no ceo e coñecer a 
importancia que o Sol ten para a 
vida.  
2.7.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.  
2.8. Diferenciar entre os elementos 
naturais e os producidos pola man 
do home existentes na contorna 
próxima poñendo exemplos.  
2.9. Valorar a importancia que ten 
para a vida dos seres vivos o 

espazo próximo e interpreta a 
simboloxía básica nun mapa do tempo 
da prensa en papel ou dixital.  
2.5.1.Realiza observacións, sinxelas 
recollidas de datos, rexistros e 
comprobación sobre o tempo 
atmosférico local.  
2.6.1.Nomea os elementos presentes no 
ceo e explica a importancia que o Sol ten 
para a vida.  
2.7.1.Relaciona o movemento dos 
elementos do ceo co cambio do día á 
noite e o paso do tempo ao longo do 
día: mañá, tarde e noite.  
2.8.1.Diferenza entre elementos da 
paisaxe natural e a construída polo 
home e identifica algunha das accións 
humanas máis destacadas da contorna 
próxima.  
2.9.1.Identifica algunha medida para a 
conservación da natureza máis próxima.  
 



coidado dos elementos da paisaxe 
máis próxima.  

Bloque 3: Vivir en sociedade. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

3.1.Investigamos sobre as relacións de 
parentesco e roles familiares.  
3.2.A escola: organización escolar, os 
membros e os seus roles,espazos físicos e 
recursos.  
3.3.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.  
3.4. A casa e o lugar no que vivo. Estancias 
da casa e localización na contorna: aldea, 
vila, cidade. Elaboración dun esbozo da 
distribución da casa.  
3.5.Os medios de transporte. Clasificación e 
abastecemento.  
3.6.Educación viaria. Camiñando pola rúa.  
3.7.Manifestacións culturais da contorna.  
 
  

3.1.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 ao reparto 
equitativo das tarefas domésticas 
entre os seus membros.  
3.2.Coñecer e respectar todos os 
elementos que conforman a escola 
e as súas funcións.  
3.3.Recoñecer á pertenza a certos 
grupos e participar neles 
respectando os principios básicos 
de convivencia.  
3.4. 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.  
3.5. Coñecer as características 
básicas da contorna próxima e 
diferenciar os conceptos de cidade, 

3.1.1.Identifica as relacións de 
parentesco, discrimina os roles 
familiares e contribúe ao reparto 
equitativo das tarefas domésticas entre 
os membros da familia.  
3.2.1.Identifica aos membros da 
comunidade escolar, describe as tarefas 
que desenvolven e as respectan.  
3.3.1.Respecta as normas de convivencia 
establecidas na familia e na escola.  
3.4.1. Identifica as partes da casa, as 
representa nun esbozo e coñece e 
explica o uso que se fai delas.  
3.4.2.Identifica diferentes tipos de 
vivendas e describe oralmente as 
diferenzas.  
3.5.1.Explica a diferenza entre cidade, 
vila e aldea e sitúa a súa casa nalgunha 
delas.  
3.6.1.Clasifica os diferentes medios de 
transporte da contorna segundo os seus 
usos, funcións e características.  
3.7.1.Coñece as sinais de tráfico 

CMCCT 

CSC 

CAA  

CCL  

CCEC  

 



vila, aldea.  
3.6.Coñecer os medios de 
transporte do seu ámbito, as 
características fundamentais e os 
clasifica segundo a súa función e 
uso.  
3.7.Observar e discriminar 
diferentes elementos viarios que 
debera recoñecer un peón para 
unha circulación óptima pola rúa.  
3.8.Coñecer algunha das grandes 
manifestacións culturais que se 
celebran na escola valorando a súa 
diversidade e contribuíndo á súa 
conservación.  

necesarias para camiñar pola rúa 
correctamente: cores dos semáforos, 
pasos de peóns... 
3.8.1.Cita e valora algunha das festas 
propias do outono, do inverno, da 
primavera e do verán que se celebran na 
contorna escolar e contribúe á súa 
conservación.  
 

Bloque 4: As pegadas do tempo 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

B4.1.Uso e medidas do tempo. Nocións 
básicas: antes, despois, día, mes. O paso do 
tempo: Liña do tempo da súa historia 
persoal. Árbore xenealóxica sinxela dos 
membros da súa familia.  
B4.2.Sistemas de medida 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 

4.1.Ordenar temporalmente, a 
través dunha liña do tempo, a 
evolución e algúns feitos 
relevantes da súa vida persoal 
empregando métodos sinxelos de 
observación e as unidades de 
medida temporais básicas.  
4.2. Reconstruír a memoria do 
pasado próximo partindo de fontes 
familiares a través da realización 

4.1.1.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 máis básicas..  
4.2.1.Explica oralmente unha árbore 
xenealóxica sinxela dos membros da súa 
familia.  
4.3.1.Sabe o número de días que ten 
unha semana e os meses, nomea os 

CSC  
CAA  
CCL  
CMCCT  

 



escolares, as semanas, os meses, as 
estacións do ano, situando os aniversarios e 
os acontecementos máis importantes.  

 

dunha árbore xenealóxica sinxela 
dos membros da súa familia.  
4.3.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.  

meses do ano e diferenza as estacións 
segundo as súas características.  

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 

Bloque 1: Comunicación oral. Falar e escoitar. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

1.1. Estratexias e normas para o intercambio 
comunicativo: participación; escoita; 
respecto á quenda de palabra; respecto 
polos sentimentos dos e das demais.  
1.2. Comprensión e expresión de mensaxes 
verbais e non verbais, especialmente xestos 
e ton de voz que complementen o 
significado da mensaxe.  
1.3. Participación en situación de 
comunicación de aula, espontáneas ou 
dirixidas, organizando, de forma xeral, o 
discurso.  
1.4. Interese pola ampliación de vocabulario. 
1.5. Creación de redes semánticas moi 

1.1. Participar en situacións de 
comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando o 
quenda de palabra.  
1.2. Recoñecer a información 
verbal e non verbal dos discursos 
orais e integrala na produción 
propia.  
1.3. Expresarse e comunicarse de 
forma oral e con certa coherencia 
para satisfacer as necesidades de 
comunicación en diferentes 
situacións de aula.  
1.4. Ampliar o vocabulario a partir 

1.1.1. Expresa de forma global 
sentimentos, vivencias e emocións 
propias.  
1.1.2. Aplica as normas socio- 
comunicativas: escoita e respecta a 
quenda de palabras.  
1.2.1. Integra de xeito global os recursos 
básicos verbais e non verbais para 
comunicarse oralmente.  
1.3.1. Participa activamente en diversas 
situacións de comunicación: diálogos, 
exposicións orais moi guiadas, con 
axuda, cando cumpra, de tecnoloxías da 
información e a comunicación.  

CCL  
CAA  
CSC  
CD  
CSIEE  
 



sinxelas.  
1.6. Comprensión global de textos orais de 
diversa tipoloxía: atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) 
e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos) e 
procedentes de diversas fontes.  
1.7. Valoración dos medios de comunicación 
social como instrumento de comunicación.  
1.8. Audición e reprodución de textos 
adecuados ao nivel que estimulen o seu 
interese.  
1.9. Dramatizacións de textos infantís.  
1.10 Produción de textos orais breves e 
sinxelos próximos aos seus gustos e 
intereses  
1.11. Uso dunha linguaxe non discriminatoria 
e respectuosa coas diferenzas  
1.12. Estratexias para utilizar a linguaxe oral 
como instrumento de comunicación e 
aprendizaxe: escoitar e preguntar.  
 

das experiencias de aula.  
1.5. Comprender o sentido global 
dun texto oral. Identificar 
información relevantes.  
1.6. Valorar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de comunicación.  
1.7. Reproducir textos orais 
próximos aos seus gustos e 
intereses.  
1.8. Dramatizar, de xeito 
colaborativo, textos infantís.  
1.9 Expresarse de forma oral en 
diferentes situacións con 
vocabulario axeitado e unha 
secuencia coherente  
1.10. Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.  
1.11. Utilizar de xeito efectivo a 
linguaxe oral: escoitar e preguntar.  
 

1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado á 
súa idade.  
1.5.1. Comprende o sentido global de 
textos orais de uso habitual, do ámbito 
escolar e social.  
1.6.1. Identifica as ideas xerais en 
reportaxes audiovisual sobre temas do 
seu interese.  
1.7.1. Canta cancións, conta e recita 
pequenos contos e poemas.  
1.8.1. Adecúa a entoación e o volume á 
representación dramática.  
1.9.1. Narra situacións e experiencias 
persoais sinxelas  
1.9.2. Describe, de forma sinxela, 
persoas, animais obxectos e lugares 
seguindo unha orde: de arriba a abaixo; 
de abaixo a arriba ….  
1.9.3. Utilizar correctamente expresións 
para situar e ordenar as rutinas: antes, 
despois, pola mañá, pola noite…  
1.10.1. Usa unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.  
1.11.1. Pide axuda para a realización de 
tarefas de distinta índole.  
 

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler. 



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

2.1. Lectura de distintos tipos de textos 
adaptados á súa idade.  
2.2. Inicio ás estratexias para a comprensión 
lectora de textos: consideración do título e 
das ilustracións moi redundantes.  
2.3. Comprensión de textos de diversa 
tipoloxía adecuados á súa idade.  
2.4. Lectura de diferentes textos como fonte 
de información e de lecer.  
2.5. Uso da biblioteca como recurso para 
desenvolver o Plan lector.  
2.6. Iniciación á creación da biblioteca 
persoal.  
 

2.1. Ler en voz alta diferentes tipos 
de textos infantís breves e sinxelos.  
2.2. Anticipar o contido de textos 
do ámbito escolar e social 
axeitados ao seu nivel.  
2.3. 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.  
2.4. Mostrar interese e gusto pola 
lectura.  
2.5. Progresar na adquisición do 
hábito lector.  
2.6. Mostrar interese por ter unha 
biblioteca propia  
 

2.1.1. Lee con pronunciación e 
entoación axeitada, textos sinxelos, de 
variada tipoloxía, breves e adaptados á 
súa idade.  
2.2.1. Relaciona a información que 
achega o título e as ilustracións co tema 
do texto.  
2.3.1. Recoñece a funcionalidade de 
determinadas tipoloxía textuais: carteis, 
anuncios, avisos, receitas, normas, 
instrucións …  
2.4.1 Expresa o gusto pola lectura como 
fonte de lecer.  
2.4.2 Explica, de xeito sinxelo, as súas 
preferencias lectoras.  
2.5.1. Identifica, con axuda, os textos da 
biblioteca (escritos ou en soporte 
informático) máis axeitados para obter 
información e para o seu lecer.  
2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus 
libros.  

CCL  
CAA  
CD  
CSC  
 

Bloque 3: Comunicación escrita. Escribir. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

3.1. Recoñecemento e utilización de recursos 
gráficos na comunicación escrita.  

3.1. Interiorizar e utilizar as normas 
básicas de escritura e os seus 

3.1.1. Relaciona os códigos oral e 
escrito: discrimina sons nas palabras e 

CCL  
CD  



3.2. Uso de elementos lingüísticos e non 
lingüísticos na comunicación escrita.  
3.3. Utiliza estratexias para a produción de 
textos: planificación, identificación da 
función, textualización, revisión e 
reescritura.  
3.4 Produción de textos segundo Plan de 
escritura.  
 
  

aspectos gráficos  
3.2. Relacionar códigos verbais e 
non verbais.  
3.3. Planificar e producir, con 
axuda, diferentes tipos de textos 
atendendo ao seu formato 
(descritivos, narrativos, dialogados) 
e intencionalidade comunicativa 
(informativos, literarios e 
prescritivos) e coida a presentación  
 

consolida aspectos grafomotores e 
grafías da Lingua castelá en palabras 
significativas.  
3.1.2 Identifica diferentes tipos de texto 
escrito: listas, receitas, narracións, 
poesía, noticia …  
3.2.1. Ilustra de xeito creativo os seus 
escritos con ilustracións redundantes.  
3.3.1. Escribe, con axuda, en diferentes 
soportes, textos moi sinxelos propios do 
ámbito escolar e social: listas, notas, 
normas, felicitacións, instrucións, 
contos, anécdotas…  
3.3.2. Presenta os seus escritos con 
limpeza, evitando riscos  

CAA  
 

Bloque 4: Coñecemento da lingua. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

4.1. A palabra. Iniciación ao orde alfabético. 
Recoñecemento das características e uso das 
diferentes clases de palabras. Xénero e 
número do nome. Tempos verbais.  
4.2. Vocabulario. Sinónimos e antónimos. 
Aumentativos e diminutivos. Comparacións e 
palabras derivadas.  
4.3. Ortografía: utilización das regras básicas 
de ortografía. Signos de puntuación  
4.4. Recoñecemento e observación reflexiva 

4.1. Aplicar os coñecementos 
gramáticos básicos sobre a 
estrutura da lingua.  
4.2. Mellorar o coñecemento da 
lingua e sistematizar a adquisición 
de vocabulario.  
4.3. Aplicar os coñecementos 
básicos sobre as regras 
ortográficas para favorecer unha 
comunicación máis eficaz.  

4.1.1. Desenvolve a conciencia 
fonolóxica: identifica sílabas e fonemas 
como elementos fundamentais da 
palabra  
4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase na 
orde alfabética.  
4.1.3. Distingue nome e adxectivo en 
palabras significativas.  
4.1.4. Distingue xénero e número en 
palabras habituais  

CCL  
CD  
CAA  
CSC  
 



dos constituíntes oracionais: a oración 
simple, suxeito e predicado.  
4.5. Utilización de material multimedia 
educativo e outros recursos didácticos ao 
alcance e propios da súa idade.  
4.6. Identificación de similitudes e diferenzas 
entre as linguas que coñece para mellorar na 
súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada.  
 

4.4. Desenvolver estratexias para 
mellorar a comprensión oral e 
escrita a través do coñecemento 
da lingua.  
4.5. Utilizar programas e 
aplicacións educativas dixitais para 
realizar tarefas e avanzar na 
aprendizaxe.  
4.6. Comparar aspectos básicos das 
linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada  
 

4.1.5. Utiliza adecuadamente os artigos 
nos textos orais e escritos  
4.1.6. Forma grupos nominais 
respectando as normas de concordancia  
4.1.7. Utiliza os tempos verbais: 
presente, pasado e futuro en textos 
sinxelos.  
4.2.1. Relaciona sinónimos e antónimos 
básicos en parellas de palabras 
significativas.  
4.2.2. Establece comparacións entre 
distintos elementos  
4.2.3. Utiliza diminutivos e 
aumentativos, en textos orais e escritos.  
4.2.4. Identifica no seu contorno 
palabras derivadas de outras moi 
evidentes.  
4.2.4. Identifica no seu contorno 
palabras derivadas de outras moi 
evidentes.  
4.4.1. Forma e ordena correctamente 
oracións simples para compoñer textos 
sinxelos  
4.5.1. Utiliza de xeito guiado, distintos 
programas e aplicacións educativos 
dixitais como ferramenta de 
aprendizaxe.  
4.6.1. Compara aspectos (gráficos, 



sintácticos, léxicos) das linguas que 
coñece.  

Bloque 5: Educación literaria. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

5.1. Coñecemento e lectura guiada de contos 
tradicionais: marabillosos, de fórmulas, de 
animais...  
5.2. Valoración dos textos literarios como 
fonte de gozo persoal.  B5.3. Uso da 
biblioteca de aula como fonte de 
información e lecer.  
 

5.1. Apreciar o valor dos textos 
literarios sinxelos e utilizar a 
lectura como fonte de gozo e 
información  
5.2. Gozar da escoita de textos 
literarios narrativos, líricos e 
dramáticos.  
 

5.1.1. Identifica sinxelos textos propios 
da literatura infantil: contos, poesías, 
cómics, adiviñas  
5.1.2. Dramatiza con xestos e palabras, 
escenas de contos  
5.2.1. Gozo da escoita de textos 
literarios narrativos, líricos e dramáticos.  
5.2.2 Interpreta, intuitivamente e con 
axuda, a linguaxe figurada en textos 
literarios (personificacións).  

CCL  
CCEC  
CAA  
 

 

MATEMÁTICAS 

 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

1.1. Expresión verbal do proceso de 
razoamento da resolución dun problema 
sinxelo.  
1.2. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes apropiadas e afrontar 
as dificultades propias do traballo científico.  

1.1. Expresar verbalmente de 
forma sinxela o proceso seguido na 
resolución dun problema.  
1.2. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais polo traballo 
matemático ben feito.  

1.1.1. Comunica verbalmente de forma 
sinxela o proceso seguido na resolución 
dun problema simple de matemáticas ou 
en contextos da realidade.  
1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes 
axeitadas para o traballo limpo, claro e 
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1.3. Utilización guiada de medios 
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe.  
 

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

ordenado no caderno e en calquera 
aspecto a traballar na área de 
matemáticas.  
1.3.1. Manifesta interese na utilización 
dos medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe.  

Bloque 2: Números. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

2.1. Números naturais ata o 99.  
2.2. Nome e grafía dos números ata o 99.  
2.3. Equivalencias entre os elementos do 
sistema de numeración decimal: unidades e 
decenas.  
2.4. O sistema de numeración decimal: valor 
de posición das cifras.  
2.5. Identifica o número anterior e o 
seguinte a un dado.  
2.6. Identifica o número maior, o menor e o 
igual a un dado.  
2.7. Identifica os números ordinais do 1º ao 
10º.  
2.8. Utilización e relación dos números 
ordinais. Comparación de números.  
2.3. Equivalencias entre os elementos do 
sistema de numeración decimal: unidades e 
decenas  
2.9. Iniciación no desenvolvemento de 
estratexias persoais de cálculo mental.  

2.1. Ler, escribir e ordenar 
números enteiros utilizando 
razoamentos apropiados.  
2.2. Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá.  
2.3. Realizar operacións e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo 
mental, en situación de resolución 
de problemas.  
2.4. 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 

2.1.1. Le, escribe e ordena números ata 
o 99.  
2.1.2. Identifica o valor de posición das 
cifras en situacións e contextos reais.  
2.2.1. Utiliza os números ordinais en 
contextos reais.  
2.2.2. Interpreta en textos numéricos e 
da vida cotiá números naturais ata o 99.  
2.2.3. Descompón e compón números 
naturais, interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras.  
2.2.4. Ordena números enteiros e 
represéntaos na recta numérica.  
2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos 
coa operación de suma na resolución de 
problemas contextualizados.  
2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos 
coa operación de resta (sen levadas) na 
resolución de problemas 
contextualizados.  
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2.10. Gusto pola presentación ordenada e 
limpa dos cálculos e dos resultados.  
2.11. Cálculo de sumas e restas.  
2.12. Utilización en situacións familiares da 
suma para xuntar ou engadir e da resta para 
separar ou quitar.  
2.13. Resolución de problemas da vida cotiá.  
 

de problemas.  
 

2.3.3. Emprega procedementos diversos 
na realización de cálculos numéricos 
básicos.  
2.4.1. Resolve problemas que impliquen 
o dominio dos contidos traballados.  
2.4.2. 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.  

Bloque 3: Medida. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

3.1. Medición con instrumentos e estratexias 
non convencionais.  
3.2. Estimación de resultados de medidas 
(distancias, tamaños, pesos, capacidades...) 
en contextos familiares  
3.3. Unidades de medida do tempo e as súas 
relacións: minuto, hora, día, semana e ano.  
3.4. Lectura sinxela en reloxos analóxicos e 
dixitais.  
3.5. O sistema monetario da Unión Europea. 
Unidade principal: o euro. Valor das 
diferentes moedas e billetes.  
3.6. Equivalencias entre moedas e billetes  
3.7. Resolución de problemas de medida.  

3.1. Utilizar o palmo, o paso e o pé 
para realizar medidas e 
estimacións.  
3.2. Comparar e identificar cal é o 
obxecto de maior peso, por 
estimación e/ou utilizando a 
balanza.  
3.3. Comparar e identificar cal é o 
recipiente de maior capacidade, 
por estimación.  
3.4. Iníciase no coñecemento das 
unidades básicas de medida do 
tempo e as súas relacións, 
utilizándoas para resolver 

3.1.1. Realiza medicións co palmo, o 
paso e o pé.  
3.2.1. Realiza comparacións de peso 
entre dous obxectos de uso habitual.  
3.3.1. Compara e identifica cal é o 
recipiente de maior capacidade  
3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de 
medida do tempo e as súas relación. 
Minuto, hora, día, semana e ano  
3.4.2. Le en reloxos analóxicos e dixitais 
a hora en punto e a media hora.  
3.4.3. Resolve problemas sinxelos da 
vida diaria utilizando as medidas 
temporais e as súas relacións.  
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problemas da vida diaria.  
3.5. Iníciase no coñecemento do 
valor e as equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do 
sistema monetario da Unión 
Europea.  
3.6. 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.  

3.5.1. 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.  
3.6.1. Resolve problemas sinxelos de 
medida.  
3.6.2. Reflexiona sobre o proceso 
seguido na resolución de problemas 
revisando as operacións utilizadas e as 
unidades dos resultados.  
 

Bloque 4: Xeometría. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

4.1. Interpretación de representacións 
espaciais sinxelas en situacións da vida cotiá. 
4.2. Descrición de posicións e movementos, 
en relación a un mesmo e a outros puntos de 
referencia.  
4.3. Interese e curiosidade pola 
identificación das formas e dos seus 
elementos característicos.  
4.4. Confianza nas propias posibilidades; 

4.1. Interpretar representacións 
espaciais sinxelas realizadas a 
partir de sistemas de referencia e 
de obxectos ou situacións 
familiares  
4.2. Coñecer as figuras planas 
básicas: cadrado, círculo, 
rectángulo e triángulo.  
4.3. Identificar, resolver problemas 

4.1.1. 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.  
4.1.2. Describe a situación dun obxecto 
do espazo próximo en relación a outros 
puntos de referencia utilizando os 
conceptos de esquerda-dereita, diante-
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curiosidade, interese e constancia na busca 
de solucións.  
4.5. Uso do vocabulario xeométrico para 
describir itinerarios: liñas abertas e 
pechadas; rectas e curvas.  
4.6. Busca de elementos de regularidade en 
figuras e corpos a partir da manipulación de 
obxectos.  
4.7. Formas planas e espaciais: clasificación 
de figuras planas.  
4.8. Resolución de problemas de xeometría 
relacionados coa vida cotiá.  

 

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.  

 

detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e 
próximo-afastado  
4.2.1. Recoñece formas rectangulares, 
triangulares e circulares en obxectos do 
contorno inmediato.  
4.3.1. Resolve problemas xeométricos 
sinxelos que impliquen dominio dos 
contidos traballados.  
4.3.2. Iníciase na reflexión sobre o 
procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións 
empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto.  

Bloque 5: Estatística e probabilidade. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

 5.1. Recollida e clasificación de datos.  
 

5.1. Recoller e rexistrar unha 
información que se poida 
cuantificar, utilizando algúns 
recursos sinxelos de 
representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, 
diagramas lineais comunicando a 
información.  
 

5.1.2. Resolve sinxelos problemas nos 
que interveña a lectura de gráficos.  
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 



Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

1.1. O autocoñecemento. A toma de 
conciencia dun mesmo/a. A autopercepción 
positiva das calidades persoais. A descrición 
física.  
1.2. As emocións. Identificación e expresión. 
O vocabulario das emocións. Os estados de 
ánimo.  
1.3. A autorregulación das condutas cotiás. O 
control dos impulsos. A relaxación.  
1.4. A responsabilidade. A realización 
responsable das tarefas. As consecuencias 
das accións. A motivación extrínseca.  
 

1.1. Crear unha imaxe positiva dun 
mesmo/a valorando positivamente 
as súas características físicas e 
calidades, expresándoa mediante a 
linguaxe oral e representacións.  
1.2.Tomar conciencia das 
emocións, recoñecendo os signos 
físicos que as poden acompañar.  
1.3. Autorregular as condutas 
cotiás e adquirir algunha estratexia 
de control dos impulsos  
1.4. Desenvolver actitudes para 
actuar con motivación e 
responsabilidade.  
 

 1.1.1. Expresa a percepción da súa 
propia identidade.  
1.1.2.Expresa oralmente a súa 
autodescrición.  
1.1.3. Manifesta verbalmente unha 
visión positiva das súas características 
físicas e calidades persoais.  
1.2.1. Identifica e comunica as súas 
emocións.  
1.2.2.Describe oralmente os signos 
físicos que acompañan as diferentes 
emocións  
1.2.3.Dramatiza diferentes estados de 
ánimo.  
1.3.1.Participa na práctica de técnicas de 
relaxación.  
1.3.2.Emprega algunhas estratexias que 
lle axudan a sentirse mellor.  
1. 3.3. Interpreta o contorno e 
desenvólvese nel con autonomía.  
1.4.1.Realiza as tarefas seguindo as 
pautas acordadas.  
1.4.2. Analiza e manifesta verbalmente 
qué e cómo aprendeu.  
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Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais. 



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

 2.1. Habilidades de comunicación: A 
importancia de pensar o que se vai expresar. 
Compoñentes da comunicación non verbal: 
postura, xestos, expresión facial.  
2.2. A conversa. A expresión clara das ideas. 
A escoita atenta. O respecto da quenda de 
palabra.  
2.3. O respecto e a valoración dos e das 
demais. A empatía.  
2.4. O respecto e a valoración. A 
comprensión dos e das demais. A detección 
das calidades doutras  
persoas. O descubrimento e a comprensión 
das diferenzas.  
 

2.1. Expresar opinións, emocións e 
estados de ánimo empregando 
coordinadamente a linguaxe verbal 
e non verbal  
2.2. Aprender a comunicarse 
expresando de forma clara as ideas 
escoitando con atención e 
respectando a quenda de palabra.  
2.3.Comprender a outras persoas, 
detectar e expresar as súas 
características e identificar as súas 
emocións.  
2.4. Descubrir e comprender as 
diferenzas entre as persoas, 
realizar valoracións positivas das 
súas calidades e facer 
cumprimentos.  
 

2.1.1. Imita e reproduce expresións, 
sentimentos e estados de ánimo 
coordinando a expresión verbal coa 
facial e corporal.  
2.1.2. Responde preguntas relacionadas 
con situacións vividas e con imaxes 
observadas.  
2.1.3. Emprega a comunicación verbal 
para comunicar afectos e emocións con 
amabilidade.  
2.2.1. Expresa axeitadamente, 
experiencias, ideas, pensamentos e 
emocións en exposicións orais  
2.2.2. Escoita, entende e dá sentido ás 
ideas que expoñen outras persoas 
durante o traballo en equipo  
2.2.3. Conversa sobre un tema proposto 
e respecta a quenda de palabra.  
2.3.1. Describe oralmente as 
características de diferentes persoas.  
2.3.2. Recoñece e explica emocións e 
estados de ánimo das demais persoas.  
2.3.3. Identifica e comunica as emocións 
dos e das personaxes en fotografías, 
pinturas ou películas  
2.3.4. Dramatiza feitos observados, 
reflectindo os sentimentos e estados de 
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ánimo dos e das protagonistas.  
2.4.1. Representa e dramatiza diferentes 
formas de vida.  
2.4.2. Identifica necesidades dos seus 
compañeiros e compañeiras, resalta as 
súas calidades e emite cumprimentos.  

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

3.1. 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.  
3.2. A resolución de conflitos. Identificación 
de situacións agradables e desagradables na 
vida cotiá. Recoñecemento dos conflitos 
habituais. Explicación dos conflitos cotiás.  
3.3. 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.  
3.4. Respecto e conservación do medio 
ambiente. O uso responsable dos materiais 
persoais e escolares.  
3.5.Valoración da igualdade de dereitos 
entre homes e mulleres na familia e na 

3.1. Participar en actividades 
grupais e de equipo, tendo en 
conta as propias necesidades e 
amosando unha boa disposición 
para recibir e dar axuda.  
3.2.Recoñecer, explicar e buscar 
solucións sinxelas aos conflitos 
habituais no colexio.  
3.3.Valorar as condutas cotiás en 
relación ás normas de convivencia 
do colexio e realizar un uso 
responsable dos materiais 
escolares.  
3.4. Participar activamente na vida 
cívica valorando a igualdade de 
dereitos e corresponsabilidade de 
homes e mulleres.  
3.5. Valorar as normas de 
seguridade viaria.  

3.1.1. Desenvolve actitudes de 
colaboración en situacións informais de 
interacción social.  
3.1.2. Pide axuda, cando a precisa, e 
presta axuda aos compañeiros e 
compañeiras.  
3.1.3. Mantén boas relacións cos 
compañeiros e compañeiras.  
3.1.4. Pon de manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais compartindo 
puntos de vista e sentimentos durante a 
interacción social na aula.  
3.2.1.Soluciona os problemas persoais 
da vida escolar coa independencia 
adecuada a súa idade  
3.3.1. Coñece e enumera as normas de 
convivencia da aula.  
VSCB3.3.2. Pon en práctica procesos e 
razoamentos sinxelos para valorar se 
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escola.  
3.6. A educación viaria. As normas básicas de 
educación viaria. Sinais de tráfico para os 
peóns.  
 

 determinadas condutas son acordes ás 
normas de convivencia escolares.  
VSCB3.3.3. Fai uso adecuado do 
material.  
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.  
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.  
 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 

 

Bloque 1: Educación audiovisual. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 



clave 

1.1. Valoración e respecto polas obras 
plásticas do contorno.  
1.2. Valoración da limpeza, a orde e a 
presentación ao realizar un traballo.  
1.3. Satisfacción na manipulación e na 
exploración de diferentes materiais.  
1.4. Interese por usar adecuadamente os 
instrumentos, os espazos... 
1.5. Observación e exploración sensorial dos 
elementos plásticos presentes nos ámbitos 
natural, artificial e artístico.  
1.6. Descrición de imaxes presentes no 
contexto próximo.  
1.7. Observación de elementos plásticos do 
ambiente artificial presentes en edificios, 
moblaxe urbana, luminosos ou sinais.  
1.8. Descrición verbal de sensacións e 
observacións das obras plásticas.  
1.9. Observación da obra plástica e visual no 
contexto, en exposicións e en museos, e 
comentarios posteriores sobre elas.  
1.10. Expresión oral das impresións que a 
obra artística xera.  
1.11. Exploración de distancias, percorridos e 
situacións de obxectos e persoas en relación 
co espazo.  
1.12. Observación de diferentes maneiras de 

1.1. Amosar respecto pola área e 
polos diferentes tipos de expresión 
plástica.  
1.2. Valorar a limpeza, os materiais 
e a orde na realización dunha 
tarefa plástica e o seu produto 
final.  
1.3. Describir calidades e 
características dos materiais, dos 
obxectos e dos instrumentos 
presentes no contexto natural e 
artificial.  
1.4. Usar léxico sinxelo e adecuado 
para comentar as obras plásticas 
propias e alleas.  
1.5. Identificar diferentes formas 
de representación do espazo.  
 

1.1.1. Valora e respecta os diferentes 
tipos de expresión plástica.  
1.2.1. Valora a importancia da limpeza, 
do coidado do material e da orde para 
alcanzar o resultado final proposto.  
1.3.1. Describe calidades e 
características de materiais, obxectos e 
instrumentos presentes no contexto 
natural e artificial  
1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as 
formas básicas.  
1.3.3. Identifica os tamaños  
1.3.4. Identifica e usa as cores 
aprendidas.  
1.3.5. Nomea e recoñece as figuras 
xeométricas básicas e os elementos 
plásticos.  
1.3.6. Recoñece e nomea as principais 
partes da figura humana.  
1.3.7. Identifica figuras xeométricas 
básicas.  
1.3.8. Identifica os diferentes tipos de 
liña.  
1.4.1. Describe o que sente ou pensa 
sobre as súas propias creacións plásticas 
e as dos compañeiros e as compañeiras, 
usando o vocabulario axeitado.  
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representar o  
espazo (fotografía aérea, planos de vivendas, 
maquetas, mapas...). 
 

1.5.1. Observa diferentes formas de 
presentar o espazo.  
1.5.2. Explora as distancias, os 
percorridos e as situacións de obxectos e 
persoas en relación ao espazo.  

Bloque 2: Expresión artística. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

2.1. Uso de diferentes formas, texturas e 
cores nas producións.  
2.2. Elaboración de debuxos, pinturas, 
colaxes, estampaxes, ilustracións, volumes, 
encartado de formas... 
2.3. Manipulación de obxectos para a súa 
transformación (monicreques, disfraces, 
escenarios...). 
2.4. Exploración de recursos dixitais para a 
creación de obras.  
2.5. Manipulación adecuada de materiais, 
instrumentos e espazos.  
 

2.1. Probar en producións propias 
as posibilidades que adoptan as 
formas, texturas e cores.  
2.2. Realizar composicións plásticas 
que representen o mundo 
imaxinario, afectivo e social.  
2.3. Respectar e coidar os 
materiais, os utensilios e os 
espazos.  
 

2.1.1. Manexa e emprega as diferentes 
texturas naturais e artificiais.  
2.1.2. Emprega os diferentes tipos de 
liña e experimenta con elas para 
completar debuxos.  
2.1.3. Usa diferentes tipos de materiais e 
experimenta con eles para crear a 
posteriori obras plásticas.  
2.1.4. Sitúa elementos no espazo nas 
producións plásticas.  
2.2.1. Produce e identifica obras sinxelas 
usando formas xeométricas básicas.  
2.2.2. Elabora portadas, colaxes e outros 
obxectos empregando as ferramentas e 
as técnicas básicas (recortar, pegar, 
encher; usar pinceis, rotuladores, lapis 
de cores...). 
2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda da 
cuadrícula, identificando e recoñecendo 
os tamaños.  
2.2.4. Elabora e representa imaxes 
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despois dunha presentación audiovisual.  
2.3.1. Respecta as normas 
preestablecidas e coida os materiais, os 
utensilios e os espazos.  

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

Bloque 1: Comunicación oral. Falar e escoitar. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

1.1. 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.  
1.2. Comprensión global e específica de 
informacións audiovisuais moi sinxelas 
procedentes de diferentes soportes.  
1.3. 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).  
1.4. Actitude de escoita adecuada nas 
diferentes situacións comunicativas cotiás 
(conversas e exposicións orais) e respecto 
polas opinións de quen fala, sen 

1.1. Comprender a información 
xeral e relevante de textos orais 
moi sinxelos procedentes da radio 
ou da televisión, próximos á 
experiencia infantil.  
1.2. Comprender informacións 
audiovisuais sinxelas de carácter 
específico procedentes de 
diferentes soportes  
1.3. Comprender e producir textos 
orais sinxelos, propios do uso 
cotián ou do ámbito académico.  
1.4. Manter unha adecuada 
actitude de escoita, ante situacións 
comunicativas cotiás, respectando 
as intervencións dos e das demais.  
1.5. Participar nas diversas 
situacións de interacción oral que 
se producen na aula amosando 

1.3.1. Participa nunha conversa entre 
iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e contestando se é preciso.  
1.3.2. Sigue unha exposición breve da 
clase ou explicacións sobre a 
organización do traballo.  
1.3.3. Elabora e produce textos orais moi 
breves e sinxelos ante a clase.  
1.3.4. Participa no traballo en pequeno 
grupo.  
1.4.1. Atende as intervencións dos e das 
demais, en conversas e exposicións, sen 
interromper.  
1.4.2. Respecta as opinións da persoa 
que fala, en situacións comunicativas 
cotiás.  
1.5.1. Respecta as quendas de palabra 
nos intercambios orais.  
1.5.2. Respecta as opinións das persoas 
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interrupcións inadecuadas.  
1.5. 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).  
1.6. Uso de fórmulas sinxelas de tratamento 
adecuadas para saudar, despedirse, 
presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e 
solicitar axuda.  
1.7. Actitude de cooperación e de respecto 
en situacións de aprendizaxe compartida.  
B1.8. Interese por expresarse oralmente coa 
pronuncia e coa entoación adecuadas.  
1.9. Recoñecemento de usos de linguaxe 
discriminatoria coas diferenzas.  
1.10.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.  
 

valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.  
1.6. Usar fórmulas sinxelas de 
tratamento adecuadas nos 
intercambios comunicativos máis 
habituais.  
1.7. Amosar respecto e 
cooperación nas situacións de 
aprendizaxe en pequeno grupo.  
1.8. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.  
1.9. Recoñecer usos de linguaxe 
discriminatoria coas diferenzas.  
B1.10. Identificar a lingua galega 
con diversos contextos de uso oral.  
 

participantes nos intercambios orais.  
1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera 
situación de comunicación dentro da 
aula e valora o seu uso fóra dela.  
1.5.4. Mira a quen fala nun intercambio 
comunicativo oral.  
1.5.5. Mantén o tema nun intercambio 
comunicativo oral, mostra interese e 
unha actitude receptiva de escoita.  
1.5.6. Participa na conversa formulando 
e contestando preguntas.  
1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de 
tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e solicitar axuda.  
1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e das 
demais e contribúe ao traballo en 
pequeno grupo.  
1.8.1. Interésase por expresarse 
oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo e 
propia da lingua galega.  
1.9.1. Identifica o uso da linguaxe 
discriminatoria e sexista evidente.  
1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa 
coas diferenzas, en especial as 
referentes ao xénero, ás razas e ás 
etnias.  



1.10.1. Identifica a lingua galega oral con 
diversos contextos profesionais: 
sanidade, educación, medios de 
comunicación...  
1.10.2. Recoñece a posibilidade de uso 
da lingua galega en conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas.  

Bloque 2: Comunicación escrita. Ler. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 

clave 

2.1. Comprensión de informacións concretas 
en textos de uso cotián como invitacións, 
felicitacións, notas e avisos ou mensaxes 
curtas.  
2.2. 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.  
2.3. 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).  
2.4. Interpretación da información das 
ilustracións.  
2.5. Lectura guiada de textos sinxelos 
adecuados aos intereses infantís para chegar 

2.1. Comprender a información 
explícita en textos sinxelos de uso 
cotián ou procedentes dos medios 
de comunicación.  
2.2. Interpretar e comprender, de 
maneira xeral, a información 
procedente de ilustracións.  
2.3. Ler, de forma guiada, textos 
sinxelos adecuados aos seus 
intereses para chegar 
progresivamente á expresividade e 
autonomía lectoras.  
2.4. Usar as bibliotecas de aula e 
de centro, respectando as normas 
básicas de funcionamento.  
2.5. Ter interese por ter unha 
biblioteca propia.  
2.6. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de 

.1.1. Comprende a información 
relevante de textos sinxelos, sobre feitos 
e acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado, procedentes 
dos medios de comunicación social.  
2.1.2. Comprende informacións 
concretas en textos sinxelos, propios de 
situacións cotiás, como invitacións, 
felicitacións, notas e avisos ou mensaxes 
curtas.  
2.1.3. Localiza información en textos 
breves e sinxelos vinculados á 
experiencia, tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de uso 
cotián (folletos, descricións, instrucións 
e explicacións).  
2.2.1. Interpreta e comprende, de 
maneira xeral, a información de 
ilustracións.  
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progresivamente á expresividade e 
autonomía lectoras.  
2.6. Introdución ao uso xeral das bibliotecas 
da aula e do centro, como instrumento 
cotián de busca de información e fonte de 
recursos textuais diversos.  
2.7. Iniciación á creación da biblioteca 
persoal.  
2.8. Interese polos textos escritos como 
fonte de aprendizaxe e como medio de 
comunicación de experiencias e de 
regulación da convivencia.  
2.9. Adquisición progresiva da autonomía 
lectora, da capacidade de elección de temas 
e de textos e de expresión das preferencias 
persoais.  
 

aprendizaxe e medio de 
comunicación  
2.7. Amosar certa autonomía 
lectora e capacidade de selección 
de textos do seu interese, así como 
ser quen de expresar preferencias.  
 

2.3.1. Descodifica de forma axeitada na 
lectura de textos moi sinxelos.  
LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta, 
acadando progresivamente a velocidade 
axeitada.  
2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e de 
centro, respectando as normas básicas e 
máis sinxelas do seu funcionamento.  
2.4.2. Valora a utilidade das bibliotecas 
de aula e de centro e manipula os libros 
con coidado, devolvéndoos ao seu sitio 
logo de lelos.  
2.5.1. Amosa interese pola conservación 
e organización dos seus libros.  
LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura 
como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación.  
2.7.1. Selecciona textos do seu interese 
con certa autonomía, en función dos 
seus gustos e preferencias e explica dun 
xeito moi sinxelo, as súas preferencias 
lectoras.  
2.7.2. Expresa, de maneira sinxela, 
opinións e valoracións sobre as lecturas 
feitas.  
 

Bloque 3: Comunicación escrita. Escribir. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 



clave 

 3.1. Produción e reescritura de textos moi 
sinxelos relativos a situacións cotiás infantís 
como invitacións, felicitacións, notas ou 
avisos.  
3.2. 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.  
3.3. Composición de textos moi sinxelos 
relacionados coa escola para organizar e 
comunicar información (listaxes, descricións, 
explicacións elementais).  
3.4. Respecto polas convencións xerais da 
escrita: uso das maiúsculas e do punto.  
3.5. Utilización de xeito guiado de estratexias 
para a produción de textos, respondendo as 
preguntas de para quen, e que escribir, 
recoñecendo o tipo de texto (nota, aviso, 
conto).  
3.6. Creación de textos moi sinxelos con 
intención informativa utilizando a linguaxe 
verbal e non verbal: carteis publicitarios, 
anuncios, cómic.  
3.7. Iniciación á utilización de programas 

3.1. 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.  
3.2. Utilizar de xeito guiado 
estratexias para a produción de 
textos, respondendo as preguntas 
de para quen, e que escribir, 
recoñecendo o tipo de texto (nota, 
aviso, conto).  
3.3. Elaborar textos moi sinxelos 
que combinen a linguaxe verbal e a 
non verbal.  
3.4. Usar, de xeito guiado, 
programas informáticos de 
procesamento de texto.  
3.5. Utilizar recursos gráficos, 
como a ilustración, que faciliten a 
comprensión dos textos.  
3.6. Interesarse pola presentación 
dos traballos escritos e valorar a 
lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión 
creativa.  

3.1.1. Produce e reescribe textos moi 
sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís como invitacións, felicitacións, 
notas ou avisos.  
3.1.2. Elabora pequenos textos con certa 
coherencia e de xeito creativo.  
3.1.3. Usa o punto nos seus escritos.  
3.1.4. Interésase por aplicar as regras 
ortográficas, con especial atención ao 
uso das maiúsculas.  
3.1.5. 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.  
3.1.6. Compón textos relacionados coa 
escola: listaxes,descricións e explicacións 
elementais.  
3.2.1. Utiliza de xeito guiado estratexias 
para a produción de textos, 
respondendo as preguntas de para 
quen, e que escribir, recoñecendo o tipo 
de texto (nota, aviso, conto).  
3.3.1. Elabora textos moi sinxelos que 
combinan a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómic.  
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informáticos de procesamento de textos.  
3.8. Utilización de elementos gráficos 
sinxelos, como a ilustración, para facilitar a 
comprensión.  
3.9. Interese polo coidado e a presentación 
dos textos escritos e respecto pola norma 
ortográfica.  
3.10. Interese polos textos escritos como 
medio de aprendizaxe e como medio de 
comunicación de experiencias, de regulación 
da convivencia e de expresión creativa.  
 

 3.4.1. Usa de xeito guiado, programas 
informáticos de procesamento.  
3.5.1. Ilustra creativamente os seus 
escritos con imaxes redundantes co seu 
contido.  
3.6.1. Interésase pola presentación dos 
textos seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: disposición 
no papel, limpeza e calidade caligráfica.  
3.6.2. Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación e de expresión 
creativa.  
 

Bloque 4: Coñecemento da lingua. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

4.1. Inicio na identificación implícita e uso 
dalgúns termos lingüísticos elementais: 
denominación dos textos traballados; 
palabra e sílaba, nome propio.  
4.2. Observación das variacións morfolóxicas 
(de singular e plural, feminino e masculino) 
en textos.  
4.3. Iniciación ao coñecemento das normas 
ortográficas máis sinxelas.  
4.4. Recoñecemento da relación entre son e 
grafía no sistema lingüístico galego.  
4.5. Identificación da palabra como 

4.1. 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.  
4.2. Coñecer, de forma xeral, as 
normas ortográficas máis sinxelas.  
4.3. Recoñecer a relación entre son 
e grafía así como as palabras como 
instrumento para a segmentación 
da escritura.  
4.4. Comparar aspectos moi 

4.1.1. Sinala a denominación dos textos 
traballados e recoñece nestes, de forma 
xeral, palabras e sílabas.  
4.1.2. Diferenza as sílabas que 
conforman cada palabra.  
4.1.3. Identifica os nomes propios a 
partir de palabras dadas, frases ou 
textos  
4.1.4. Sinala o xénero e número de 
palabras dadas.  
4.2.1. Coñece, de forma xeral, as normas 
ortográficas máis sinxelas e aprecia o 

CCL  
CAA  
CSC  
CCEC  
 



instrumento para a segmentación da 
escritura  
4.6. Identificación de similitudes e diferenzas 
entre as linguas que coñece para mellorar na 
súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada.  
 

básicos das linguas que coñece 
para mellorar na súa aprendizaxe e 
lograr unha competencia 
integrada.  
 

seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas.  
4.3.1. Recoñece a relación entre son e 
grafía.  
4.3.2. Separa as palabras que conforman 
un enunciado.  
4.4.1. Compara aspectos moi elementais 
e evidentes (gráficos, fonéticos, 
sintácticos, léxicos) das linguas que 
coñece.  
 

Bloque 5: Educación literaria. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxes Competencias 
clave 

5.1. 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.  
5.2. Valoración e aprecio do texto literario 
galego como vehículo de comunicación, 
fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal.  
5.3. Lectura guiada de textos adecuados aos 
intereses infantís, para chegar 
progresivamente á expresividade e á 
autonomía lectoras.  
5.4. Recreación e composición de breves 

5.1. Recrear e reescribir de xeito 
moi sinxelo diversos textos 
literarios, usando modelos.  
5.2. Ler, de forma guiada, textos 
adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á 
expresividade e á autonomía 
lectoras.  
5.3. Recrear e compoñer breves 
relatos a partir de modelos 
sinxelos.  
5.4. Valorar a literatura en 
calquera lingua, como vehículo de 
comunicación e como recurso de 

5.1.1. Recrea e reescribe de xeito moi 
sinxelo diversos textos literarios: breves 
contos, poemas, refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; 
usando modelos.  
5.1.2. Valora textos breves e sinxelos da 
literatura galega como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de gozo persoal.  
5.1.2. Valora textos breves e sinxelos da 
literatura galega como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de gozo persoal.  
5.2.1. Le, de forma guiada, textos en 
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relatos para comunicar sentimentos e 
experiencias persoais.  
5.5. Valoración da literatura en calquera 
lingua (maioritaria, minoritaria ou 
minorizada), como vehículo de comunicación 
e como recurso de go-o persoal.  
5.6. Interese por coñecer os modelos 
narrativos e poéticos que se utilizan noutras 
culturas.  
5.7. 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.  
 

gozo persoal.  
5.5. Amosar interese, respecto e 
tolerancia ante as diferenzas 
persoais, sociais e culturais.  
 

silencio, adecuados aos intereses 
infantís, para chegar progresivamente á 
autonomía lectora.  
5.2.2. Le, de forma guiada e en voz alta, 
textos adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á 
expresividade lectora.  
5.3.1. Recrea e compón breves relatos, a 
partir de modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos e experiencias 
persoais.  
5.4.1. Valora a literatura en calquera 
lingua, como vehículo de comunicación 
e como recurso de gozo persoal.  
5.5.1. Amosa curiosidade por coñecer 
outros costumes e formas de relación 
social, respectando e valorando a 
diversidade cultural.  
 



4.- Temporalización. 

 

O horario do grupo de 1º educación primaria será o seguinte: 

 

 LUNS MARTES MÉRCOR

ES 

XOVES VENRES 

9:00 - 

9:45 

LGL 

 

LGL LGL LGL LGL 9:00- 

9:45 

9:45 - 

10:30 

MAT. 

 

MAT. MAT. MAT. MAT. 9:45 - 

10:30 

10:30 – 

10:40  
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECRE

O 
 

RECREO 
 

10.30 – 

10:50 

10:40 - 

11:25 

LCL 

 

CCSS LCL LCL CCNN 

(SB) 

10:50 - 

11:35 

11:25 - 

12:10 

CCSS 

 

LCL REL./VSC CCSS LCL 11:35 - 

12:20 

12:10 - 

12:30 
HORARIO  LECTOR HORARI

O 

LECTOR 

12:20 – 

12:50 

12:30 – 

12:50 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECRE

O 
 

12:50 - 

13:35 

EF INGL. EF MÚS.  

13:35 - 

14:20 

CCNN 

(SB) 

PLAST. INGL. PLAST. 

 

A secuenciación dos contidos de cada área ao longo dos tres trimestres do curso escolar 

será a que se sinala a continuación, partindo sempre dun carácter flexible na 

temporalización para poder adaptarse ás necesidades particulares do grupo. 

 

CIENCIAS DA NATUREZA: 

 1º Trimestres (½ setembro, outubro, novembro e ½ decembro): Unidades preparadas 

pola mestra especialista en lingua estranxeira, responsable da sección bilingüe. 

 2º Trimestre (xaneiro, febreiro e marzo): Unidades preparadas pola mestra especialista 

en lingua estranxeira, responsable da sección bilingüe. 

 3º Trimestre (abril, maio e xuño): Unidades preparadas pola mestra especialista en 

lingua estranxeira, responsable da sección bilingüe. 

 

CIENCIAS SOCIAIS: 

 1º Trimestres (½  setembro, outubro, novembro e ½ decembro): Unidades 1, 2 e 3 do 

libro de texto. 

 2º Trimestre (xaneiro, febreiro e marzo): Unidades 4, 5 e 6 do libro de texto. 

 3º Trimestre (abril, maio e xuño): Unidades 7, 8 e 9 do libro de texto. 

 



LINGUA CASTELÁ E LITERATURA: 

 1º Trimestres (½ setembro, outubro, novembro e ½ decembro): Unidades 1, 2, 3, 4 e 5 

do libro de texto. 

 2º Trimestre (xaneiro, febreiro e marzo): Unidades 6, 7, 8, 9 e 10 do libro de texto. 

 3º Trimestre (abril, maio e xuño): Unidades 11, 12, 13, 14 e 15 do libro de texto. 

 

MATEMÁTICAS: 

 1º Trimestres (½ setembro, outubro, novembro e ½ decembro): Unidades 1, 2, 3, 4 e 5 

do libro de texto. 

 2º Trimestre (xaneiro, febreiro e marzo): Unidades 6, 7, 8, 9 e 10 do libro de texto. 

 3º Trimestre (abril, maio e xuño): Unidades 11, 12, 13, 14 e 15 do libro de texto. 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS: 

 1º Trimestres (½ setembro, outubro, novembro e ½ decembro): Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 

e 7 do libro de texto. 

 2º Trimestre (xaneiro, febreiro e marzo): Unidades 8, 9 , 10, 11, 12, 13 e 14 do libro de 

texto. 

 3º Trimestre (abril, maio e xuño): Temas 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 do libro de texto. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA): 

Na área de Educación Plástica traballaremos alternativamente co caderno de debuxo e con 

materiais variados para a elaboración de manualidades, murais... adaptando a 

temporalización ás distintas conmemoracións que celebraremos no centro ao longo do 

curso escolar. 

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA: 

 1º Trimestres (½ setembro, outubro, novembro e ½ decembro): Unidades 1, 2, 3, 4 e 5 

do libro de texto. 

 2º Trimestre (xaneiro, febreiro e marzo): Unidades 6, 7, 8, 9 e 10 do libro de texto. 

 3º Trimestre (abril, maio e xuño): Unidades 11, 12, 13, 14 e 15 do libro de texto. 

 

 

5.- Metodoloxía didáctica. 

 

Os principios metodolóxicos nos que me apoiarei para o desenvolvemento desta 

programación partirán dunha visión constructivista do aprendizaxe escolar. Son os propios 

alumnos/ as os que deben construír, de forma gradual e significativa, os seus esquemas de 

coñecemento, apoiándose nas súas experiencias vitais e nos coñecementos previos que xa 

teñen adquiridos. 

 

Os principios nos que basearei o ensino neste grupos serán os seguintes: 

 Principio de significatividade: Conectar con aqueles contidos que os escolares xa 

coñecen, partindo de actividades da contorna máis inmediata e, sobre todo, respectando 

as características persoais, familiares e intelectuais de cada alumno/ a. Dado que se trata 

dun grupo de nova incorporación ao centro e que procede dunha etapa educativa 

distinta deberá realizarse unha análise detida das necesidades do grupo, partindo sempre 



dunha avaliación inicial dos coñecementos que nos permitan adaptar o proceso de 

ensinanza-aprendizase ás súas características individuais. 

 Principio de globalización: Relacionaranse sempre que sexa posible os diferentes 

bloques de cada área través de actividades multidisciplinares. Tamén se proporán 

actividades que perseguen a transferencia de aprendizaxes e, como non, que 

transcendan os muros escolares, é dicir, que resulten de utilidade fóra da escola para os 

nenos/ as. 

 Principio de gradualidade: A exposición e a aprendizaxe dun contido leva a outro 

similar, pero ampliado. Neste sentido os contidos que se traballan en 1º Educación 

Primaria continuarán traballándose e ampliándose nos niveis superiores. 

 Principio de motivación: É necesario espertar no alumno/a o interese por aprender. O 

principal recurso para este labor será impregnar todas as actividades dun carácter 

lúdico. Para iso, non se pode obviar que o escolar, sobre todo a esta idade, é un ser en 

acción que aprende, fundamentalmente, a través da manipulación. 

 Principio de individualidade e socialización: Cada alumno/ a ten unhas características 

propias cognitivas, psicomotoras e afectivo-sociais que lle fai ser único, e por iso, debe 

desenvolver a súa individualidade. Nembargante, non podemos esquecer que somos 

seres que vivimos integrados nunha sociedade e que, dende a educación, faremos que a 

mesma sexa máis pluralista e aberta. 

 Principio de creatividade: Débese evidenciar dalgún xeito o que nace de dentro, o 

xenuíno tanto do mestre/a coma do alumno/a. De aquí a importancia dunha 

programación aberta e flexible que permita aproveitar os centros de interese do noso 

alumnado. 

 Principio de autonomía: Deberase fomentar a interacción autónoma do alumnado co 

entorno que lle rodea, garantido a súa independencia. 

 Principio de afectividade: Crearase un ambiente relaxado e cálido, no que cada neno/ a 

se sinta aceptado e seguro. 

 

Dependendo do obxectivo que se pretenda conseguir utilizarase os seguintes métodos: 

 Método conducido: Conleva a máxima intervención do mestre/ a, utilizando a 

repetición e a demostración, cun estilo de aprendizaxe directo. 

 Método semiconducido: A intervención do mestre/ a é media. Trátase dun aprendizaxe 

mediante o descubrimento guiado. 

 Método libre: A intervención do mestre/ a é mínima. Trátase dunha aprendizaxe 

mediante a busca e o descubrimento, con grande importancia para a creatividade do 

neno/ a. 

 

Os métodos deben partir da perspectiva do docente como orientador, promotor e 
facilitador do desenvolvemento competencial no alumnado; ademais, débense enfocar á 
realización de tarefas ou situacións-problema, formuladas cun obxectivo concreto, que o 
alumnado debe resolver facendo un uso adecuado dos distintos tipos de coñecementos, 
destrezas, actitudes e valores; 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. 
 



No actual proceso de inclusión das competencias como elemento esencial do currículo, é 
preciso sinalar que calquera das metodoloxías seleccionadas para favorecer o 
desenvolvemento competencial dos alumnos/ as débese axustar ao nivel competencial 
inicial destes. Ademais, é necesario secuenciar o ensino de tal modo que se parta de 
aprendizaxes máis simples para avanzar gradualmente cara a outras máis complexas. 
Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación 
cara á aprendizaxe no alumnado, o que implica unha nova formulación do papel do 
alumno, activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa aprendizaxe. 
 

En resumo, na metodoloxía que se levará a cabo teranse presentes os seguintes aspectos: 

 Partirase do nivel de desenvolvemento, do contexto e da realidade persoal de cada 

alumno/ a. 

 Para que as aprendizaxes sexan motivadoras, deben ser significativas para os nenos/ as 

e axeitadas aos seus intereses. 

 O tratamento da aprendizaxe será global. 

 Evolucionarase do simple ó complexo e do fácil ao difícil. 

 Darase maior relevante a técnicas de ensinanza baseadas na indagación. 

 Tomaranse precaucións a fin de garantir a seguridade dos alumnos/ as na utilización de 

materiais e espazos. 

 Utilizarase o xogo como principal recurso lúdico. 

 O tempo empregado debe programarse coidadosamente, pero terá sempre un carácter 

flexible. 

 Favoreceranse hábitos hixiénicos, de relaxación e prevención da fatiga. 

 

Para desenvolver esta programación, teranse en conta diferentes tipos de actividades ao 

longo de todo o proceso e no traballo das diferentes áreas (actividades de iniciación e 

motivación, de desenvolvemento dos contidos, de consolidación e de reforzo e ampliación) 

co fin de conseguir acadar un máximo rendemento. Para a realización da mesmas, cabe 

dicir que, os agrupamentos serán flexibles en función de ditas actividades (traballo 

individual, en parellas, en pequeno e en gran grupo). 

A selección e uso de materiais e recursos didácticos constitúe un aspecto esencial da 
metodoloxía. Como mestre/ as debemos implicar na elaboración e deseño de diferentes 
tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de 
aprendizaxe dos nosos alumnos/ as, co obxecto de atender á diversidade na aula e 
personalizar os procesos de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha 
variedade de materiais e recursos, considerando especialmente a integración das 
tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que 
permiten o acceso a recursos virtuais. 
 

Ademais será necesaria unha adecuada coordinación entre os mestres/ as sobre as 

estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. Entre o equipo educativo debemos 

levar a cabo unha reflexión común e compartida sobre a eficacia das diferentes propostas 

metodolóxicas con criterios comúns e consensuais. Esta coordianción permitiranos abordar 

con rigor o tratamento integrado das competencias e progresar cara unha construción 

colaborativa do coñecemento. 



 

 

 

 

6.- Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

Ao longo do curso realizarse os seguintes procesos de avaliación: 

 Avaliación inicial: A comezos de curso e ao iniciar cada unidade realizarse unha 

avaliación inicial para valorar o punto de partida de cada alumno/ a e, así, poder actuar 

de maneira máis individualizada.  Será fundamental ademais revisar os expedientes do 

alumnado para coñecer as posibles necesidades, tendo en conta os informes anteriores 

da historia do alumno/ a, o que permitirá establecer o punto de partida das novas 

aprendizaxes así como as posibles intervencións a realizar de ser necesario. 

 Avaliación procesual: Ao longo do curso realizaranse pequenas avaliación que se 

reflectirán no boletín trimestral. Dos resultados desta avaliación levaranse a cabo os 

axustes necesarios na programación tratando de reforzar e ampliar os contidos que se 

consideren necesarios. 

 Avaliación da programación e da práctica docente: Tratarase de reflexionar e analizar 

os aspectos da programación que foron axeitados e cales deben modificarse para unha 

mellor resposta educativa ao alumnado (temporalización, metodoloxía, actividades...). 

 

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será global, continua e formativa, e 

terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. Os referentes para a valoración do grao 

de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos deste nivel nas avaliacións das 

distintas áreas serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables.  

 

Para poder valorar o grao de consecución dos obxectivos propostos farase uso dos seguintes 

instrumentos: 

 Observación sistemática: A principal fonte de información a través da observación 

directa do traballo diario. 

 Diario de clase: Neste anotaranse os contidos e as actividades realizadas, así coma os 

logros obtidos e as dificultades atopadas. 

 Ficha de seguimento individual: Servirá para controlar os obxectivos conseguidos polo 

alumnado, os controis orais e escritos, a participación, a actitude, o esforzo e calquera 

outro aspecto que se considere relevante. 

 Titorías cos pais/nais ou titores/ as legais: A través delas obterase información sobre o 

entorno familiar, os hábitos de estudo, as inquedanzas da familia e do alumno/a..., pero 

ademais permitirán informar aos pais/ nais ou titores/ as legais sobre a evolución do 

neno/ a. Tódolos titores/ as contamos cunha hora semanal destinada á atención ás 

familias. 

 Rexistro anecdotario: Servirá para rexistrar as incidencias significativas acontecidas na 

clase. 

 Actividades realizadas polo alumno/a: Fichas, cadernos, libros de texto, proxectos... 

Valorarase o traballo individual realizado ao longo de cada trimestre prestando atención 

aos seguintes aspectos: 

― A realización dos exercicios ou actividades propostos. 



― A constancia na realización das súas tarefas, tanto individuais coma grupais. 

― O esforzo realizado así como a actitude para o traballo. 

― Se remata as tarefas no tempo previsto. 

― A presentación e boa organización dos seus traballos. 

― O respecto ás normas da clase e o respecto aos demais. 

― O interese e participación nas actividades da clase. 

 Probas orais e/ ou escritas, nas que se valorará: 

― A capacidade que o alumno/ a ten para expresar os coñecementos adquiridos en 

cada unidade. 

―  A adecuación das respostas ás preguntas formuladas sobre as actividades que se fan 

na clase. 

― A capacidade para expresar brevemente a idea xeral ou máis importante do que se 

lle pregunta. 

 

A avaliación é parte esencial do proceso de ensinanza e aprendizaxe e vai guiar a acción 

docente, detectando os progresos e dificultades, o que nos levará a buscar formas de 

intervención axustadas ás necesidades concretas de cada alumno/ a. Por este motivo, 

debemos avaliar tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a 

propia práctica docente. 

 

 

7.- Criterios de cualificación. 

 

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 (IN): 1, 2, 3 ou 4. 

― Suficiente (SU): 5. 

― Ben (BE): 6. 

― Notable (NT): 7 ou 8. 

― Sobresaliente (SB): 9 ou 10. 

 

Para a avaliación xeral de cada área, de forma trimestral, teranse en conta os seguintes 

aspectos coa porcentaxe indicada: 

 Probas orais e/ ou escritas: 40 %. 

 Traballo diario (traballos de clase): 30%. 

 Interese e participación (atención, motivación, esforzo...): 20%. 

 Comportamento (autonomía, cumprimento das normas, organización dos materiais: 

10%. 

 

O alumnado accederá ao curso seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos 

e que alcanzou o grao de adquisición das competencias clave. De non ser así, poderá 

repetir (unha soa vez durante a etapa de Educación Primaria) 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 considerarse unha 

medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto de medidas ordinarias de 

reforzo e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxes do alumnado. A medidas de 

atención á diversidade ordinarias e extraordinarias aparecen recollidas no Decreto 

229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado nos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 

establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. O equipo docente 

adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando 

especialmente en consideración a información e o criterio do mestre/ a titor/ a. 

 

 

8.- Recursos e materiais didácticos. 

 

Dentro dos recursos e materiais didácticos que se van a utilizar no desenvolvemento desta 

programación deben destacarse os seguintes: 

 Recursos persoais: Mestra titora, mestre de educación musical, mestra de educación 

física, mestra de lingua estranxeira (inglés) tamén responsable da sección bilingüe en 

ciencias naturais, mestra de relixión, mestra de pedagoxía terapéutica, mestra de 

audición e linguaxe, orientadora do centro e auxiliar técnico educativo (responsable do 

acompañamento en traslados e asistencia do alumno con síndrome de Crouzon). 

Ademais debemos incluír como recursos persoais ás familias do alumnado. 

 Recursos materiais:  

― Obxectos do entorno: Produtos naturais (rochas, plantas, animais...), materiais de 

refugallo... 

― Materiais elaborados: Material funxible, utensilios (tesoiras, punzóns...), maquetas, 

murais, xogos didácticos... 

― Recursos impresos: Libros de texto, cadernos, contos, revistas, fichas... 

― Recursos audiovisuais: Radio-CD. 

― Recursos informáticos: Ordenador con conexión a internet e proxector. 

― Recursos do mestre/ a: Guías didácticas, cadernos de actividades de reforzo e 

ampliación... 

 

 

9.- Medidas de atención á diversidade. 

 

Debemos ter moi presente en todo momento que, dentro do mesmo grupo de alumnos, imos 

atopar nenos/as con diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e teremos que conseguir 

“chegar” a todos eles. Adoptaremos para iso unha serie de medidas xerais: 

― Levar sempre unha progresión na dificultade das actividades, de máis sinxelas a máis 

difíciles. 

― Partir sempre dos coñecementos previos do alumno/ a. 

― Os alumnos/as terán unha carpeta específica para gardar o material e ocuparanse 

persoalmente de que estea limpa e organizada.  

― Empregar a corrección entre compañeiros/ as (ademais da do propio mestre). 

― Cando pidan unha explicación, é interesante non darlles a resposta inmediatamente 

senón proporcionar máis exemplos para que eles acaden a solución por si mesmos.  



― Proporcionar aos alumnos/ as a oportunidade de expresar as súas opinións, ideas e 

sentimentos libremente. 

― Contribuír a mellorar a autoestima dos alumnos/ as a través do reforzo positivo. 

― Traballar con diferentes tipos de agrupamentos procurando que cada un deles teña a 

oportunidade de traballar con todos os demais compañeiros/ as. 

― Pescudar cales son os puntos fortes de cada alumno/ a e propoñerlle actividades que 

lles permitan potenciar as súas habilidades e sentirse cómodos e útiles para o resto da 

clase. 

― Utilizar xestos, expresión faciais, debuxos, murais, imaxes... para apoiar e 

complementar as nosas explicacións. 

― Dar a cada alumno/a o tempo suficiente en cada caso para desenvolver a actividade 

proposta. 

― Proporcionar actividades de reforzo sempre que se considere necesario. 

― Ter a man actividades de ampliación (por exemplo, xogos didácticos, libros para ler...) 

para os nenos que rematan a tarefa antes que outros. 

― Proporcionar actividades de repaso que permitan aos alumnos/ as consolidar o 

aprendido ou conseguir por fin asimilalo. 

― Sempre que traballen en parellas ou en grupo, os nenos/ as deben concienciarse de que 

a tarefa non se considerará rematada ata que todos teñan acabado. 

― Evitar as correccións continuas porque iso desanima ao alumno/ a. 

 

O Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten 

as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, establece 

no seu Artigo 3 o concepto de atención á diversidade, entendéndose como o conxunto de 

medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes 

características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e 

situacións sociais e culturais de todo o alumnado. 

 

Isto implica que esta programación sexa flexible de xeito que se adapte as diferenzas que 

existen dentro do grupo clase, conseguindo unha acción educativa eficaz que parta sempre 

das características do alumnado ao que vai dirixida. No grupo de 1º educación primaria 

partimos do coñecemento das dificultades de aprendizaxe de dous alumnos, un deles 

diagnosticado cun síndrome de Crouzon. Polo que dende o inicio de curso se levarán a cabo 

varias medidas de atención á diversidade (o reforzo educativo por parte da mestra titora e 

especialistas de área, o apoio ao grupo dunha mestra con dispoñibilidade horaria e o apoio 

específico en determinadas sesións da mestra de pedagoxía terapéutica e audición e 

linguaxe). 

 

 

10.- Accións de educación en valores e de contribución ao Plan de Convivencia do 

centro. 

 

Os valores que se tratarán interdisciplinarmente serán os seguintes: 

 Educación moral e cívica: Axudarase a promover actitudes de tolerancia e respecto a 

través de actividades que fomenten a reflexión  e a diversidade de puntos de vista entre 

o alumnado. Do mesmo xeito, o feito de levar a cabo unha metodoloxía onde se 



desenvolva non só a persoa a nivel individual senón en relación co grupo-clase, da 

lugar a que se xeren actitudes de colaboración e coordinación nesas pequenas 

comunidades de aprendizaxe. 

 Educación para a Paz: Pretenderase que o alumnado adquira actitudes que favorezan a 

resolución pacífica de conflitos entre o mesmo e tamén cara a realidade social. De 

igual modo, como acontecemento significativo, traballarase o Día da Paz co alumnado, 

sen que isto supoña o tratamento exclusivo destes contidos neste día, senón que será no 

día a día da clase, é dicir, na convivencia entre o alumnado onde se adquiran ditos 

valores e actitudes. 

 Educación para a saúde e a calidade de vida: Buscarse que o alumnado sexa consciente 

da necesidade do coidado da súa saúde, o que levará unha determinada calidade de 

vida. Así, a través dos contidos tratados a través de diversas unidades didácticas como 

os deportes, o corpo humanos, os sentidos... traballaranse os hábitos de vida saudables 

e os coidados do corpo humano.  

 Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos: Procurarase o non 

tratamento diferenciado entre os alumnos e as alumnas á hora de deseñar as 

actividades. De igual modo, pretenderase que o alumnado adquira actitudes e valores 

de non discriminación por razón de sexos, e a necesidade de igualdade no tratamento 

de determinados aspectos e contidos. 

 Educación para o ocio: Búscase que o alumnado saiba desenvolver a capacidade de 

aproveitar o tempo de lecer en actividades que fomenten o desenvolvemento persoal. 

 Educación ambiental: Traballaranse aspectos relacionados co contorno e o coidado do 

mesmo, potenciando no alumnado o respecto pola natureza. Ademais, afondarase en 

conceptos como a contaminación, a reciclaxe... e os procedementos e actitudes que se 

necesitan para afrontar responsabilidades cara o coidado medio ambiente. 

 Educación sexual: Preténdese que o alumnado coñeza e aprecie os aspectos biolóxicos, 

emocionais e sociais da sexualidade, así como os papeis sexuais femininos e 

masculinos no exercicio da sexualidade como unha actividade de plena comunicación 

entre as persoas. 

 Educación viaria: Directamente relacionada con este contido transversal por tratar a 

seguridade viaria (sinais de tráfico e normas de circulación para os peóns) 

 Educación para o consumidor: Procurarase que o alumnado adquira a capacidade de 

emitir xuízos críticos sobre a información que pode atopar non só nos medios de 

comunicación (televisión, radio, internet…) se non tamén aquela que se expón dende a 

realidade máis próxima. 

 

Dende as propias áreas, fomentaremos ditos valores, de aí a idea fundamental de 

interdisciplinariedade que se debe dar da relación entre todas as áreas e materias 

curriculares. Polo tanto, con dita interdisciplinariedade preténdese que o alumnado non cree 

na súa mente compartimentos estancos, senón que saiba relacionar o traballado nas 

diferentes materias e atope unha aplicación das aprendizaxes alcanzadas na vida diaria. 

 

Tal e como se recolle na Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario 

escolar para o curso 2015/ 2016, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia, durante o curso escolar, celebraremos como mínimo as 

seguintes conmemoracións: 



 Día internacional contra a violencia de xénero (25 de novembro). 

 Conmemoración da Constitución e Autonomía de Galicia (do 1 ao 11 de decembro). 

 Día da declaración universal dos dereitos humanos (10 de decembro). 

 Día escolar da non violencia e da paz (30 de xaneiro). 

 Día internacional da muller (8 de marzo). 

 Día mundial dos dereitos do consumidor (15 de marzo). 

 Semana da prensa (do 7 ao 11 de marzo). 

 Día mundial da saúde (7 de abril). 

 Día do libro (entre o 18 e o 22 de abril). 

 Día de Europa (9 de maio). 

 Semana das Letras Galegas (do 9 ao 17 de maio). 

 Día mundial do medio ambiente (5 de xuño). 

 

Co fin de favorecer as relacións entre o alumnado e garantir a boa convivencia do centro, 

desde todas as áreas adoptaremos as seguintes medidas  xa recollidas no Plan de 

Convivencia do centro: 

 Recordarémoslles aos alumnos/ as que deben asistir a clase con puntualidade e levando 

todo o material que poidan precisar. 

 Deberán coidar do material que se lles facilite por parte do colexio (libros, fichas...) e 

tamén coidarán as instalacións. 

 Procuraremos que non perturben a disciplina e o traballo nas clases –isto é 

especialmente importante nas actividades orais que se propoñan en parellas e/ou en 

pequeno e gran grupo (xogos, role-plays, diálogos, elaboración de actividades 

plásticas...) 

 Respectar aos compañeiros/ as e ao mestre/ a, evitando insultos e actitudes 

desprezativas e violentas, que serán castigadas no caso de existiren. 

 Manter a limpeza e orde nas aulas.  

 Manter a orde e a corrección nos cambios de clase; se os alumnos/as teñen que 

abandonar a súa clase irán sempre acompañados do titor/ a ou do/ a especialista. En 

calquera caso, os cambios faranse sempre de forma ordenada e o máis silenciosa 

posible. 

 Axudaremos aos alumnos/ as a resolver conflitos de maneira pacífica, aproveitando 

estas situacións para practicar fórmulas de petición, agradecemento, desculpa... 

 Intentaremos mellorar a autoestima dos nenos/ as empregando reforzos positivos. 

 Os mestres/ as especialistas darán conta aos titores/ as de calquera situación irregular 

que se produza na aula e, de mutuo acordo entre os dous/ dúas, procederase a informar 

ás familias. 

 Variaremos con frecuencia a disposición dos alumnos/ as dentro das aulas e a súa 

organización en grupos para garantir que ao longo do curso todos traballen con todos e, 

deste xeito, cheguen a coñecer mellor aos seus compañeiros/ as. 

 Levaremos a cabo as actuacións precisas de mediación, como modelo para a resolución 

de conflitos, en colaboración coa xefa de estudios e o titor/ a. 

 Colaboraremos activamente con calquera organización, institución ou colectivo do 

contorno que pretenda completar e reforzar o noso traballo desde o centro. 

 



Ademais realizaranse actividades, a nivel de centro, en coordinación cos diferentes equipos, 

nas que se fomentarán actitudes que favorecen a convivencia: 

 Dous proxectos do Plan Proxecta. 

 Samaín. 

 Magosto. 

 Nadal. 

 Entroido. 

 Letras Galegas. 

 Xornada de portas aberta a final de curso na que as familias poderán ver a exposición 

dos traballos do alumnado sobre o proxecto interdisciplinar que se leva a cabo a nivel 

de centro, que este curso versará sobre “As viaxes”. 

 

 

11.- Accións de contribución ao Plan TIC do centro. 

 

A finalidade  do Plan TIC é a de que as Tecnoloxías da Información e da Comunicación se 

incorporen como un recurso máis aos procesos de ensino-aprendizaxe. O uso das TICS na 

aula ten, entre outras, as seguintes vantaxes: 

― Aumenta o grado de motivación do alumnado. 

― Colabora na aprendizaxe centrada no alumno/ a. 

― Favorece a aprendizaxe autónoma. 

― Promove a aprendizaxe colaborativa. 

― Dá resposta ás distintas estratexias e estilos de aprendizaxe do alumnado facilitando a 

aprendizaxe en todos/ as eles/ as. 

― Os materiais son moito máis atractivos e motivadores xa que combinan son, imaxes, 

animacións... Ademais, permiten autoavaliación e “retroalimentación” inmediatos. 

― As TICS permítennos acceder a materiais máis auténticos. 

 

Neste momento no noso centro podemos facer uso das seguintes TICS: 

― Ordenador e os materiais que o seu uso implica. 

― Un cañón electrónico na sala de informática e outro na biblioteca, con encerado dixital 

interactivo. 

― Internet ofrece multitude de páxinas con recursos para traballar en liña e tamén para 

imprimir.  

― Hai programas que podemos descargar na Internet que nos permiten, tanto, a 

elaboración dos nosos propios materiais, como o uso de materiais creados por outros 

profesionais.  

 

Algunhas actividades tipo que podemos plantexar para integrar as TICS no ensino son: 

― Escoitar unha historia á vez que se visualizan as imaxes (por exemplo, nas 

presentacións elaboradas con PowerPoint ou na proxección dunha película). 

― Resolver encrucillados, sopas de letras e crebacabezas (actividades típicas de repaso 

e/ou ampliación). 

― Secuenciar correctamente imaxes tendo en conta o contido dun texto. 

― Reproducir rimas, cancións..., acompañadas de xestos. 



― Visionar partes específicas dunha película e organizar actividades para antes, durante e 

despois do visionado. 

― Elaborar pequenos proxectos buscando información e imaxes na Internet. 

― Resolver actividades interactivas de reforzo e ampliación. 

― Reforzar contidos a través de xogos didácticos interactivos, moi motivadores para os 

nenos/ as. 

 

 

12.- Accións de contribución ao Proxecto Lector e Proxecto Lingüístico do centro. 

 

O Proxecto Lector do centro pretende contribuír á mellora da competencia lectora e ao 

desenvolvemento do hábito lector no alumnado do centro, así como a descubrir e tomar 

conciencia do pracer da lectura. 

 

As actividades plantexadas en 1º educación primaria para o desenvolvemento  do Proxecto 

Lector e Lingüístico de centro son: 

 Lectura, escoita de contos ilustrados, cómics, folletos e revistas .  

 Uso da biblioteca de aula e de centro de maneira guiada para a procura de información 

e o lecer. Cada grupo disporá cunha hora concreta na biblioteca de centro coa fin de 

acostumar aos nenos/ as a traballar alí (lendo, consultando fondos, vendo unha 

película, buscando información...). Como un dos nosos obxectivos é implicar ás 

familias no proceso educativo, os nenos/ as levarán libros de préstamo á casa (tanto da 

biblioteca de aula como da de centro), coa idea de que os lean na compañía dalgún 

membro da familia. 

 “Hora de ler” (20 minutos diarios adicados á lectura de maneira interdisciplinar). Dada 

a idade dos nenos/ as de 1º curso, optarase preferiblemente por lectura breves e 

amenas, con apoios visuais para facilitar a comprensión, que non teñan unha 

continuidade en futuras sesións. O alumnado de primaria terá un mes completo de 

lectura en inglés coa mestra especialista desta área. 

 Selección de libros en función das súas preferencias. 

 Expresión dos seus gustos na lectura opinando sobre diferentes contos, poemas… 

 Reescritura de textos de maneira guiada. 

 Ilustración de textos usando diferentes técnicas. 

 Dramatización de textos sinxelos. 

 Participaremos nas actividades propostas polo equipo de biblioteca, incluíndo tódalas 

actividades que teñan que ver co proxecto interdisciplinar, que este curso versará sobre 

“As viaxes”. 

 

 

13.- Actividades Complementarias e Extraescolares. 

 

O alumnado de 1º educación primaria participará en tódalas actividades organizadas desde 

o centro relacionadas con diferentes datas significativas: Magosto, Nadal, Día da Paz, 

Entroido, Día do Libro, Día da Árbore, Día das Letras Galegas... Así mesmo, deseñaremos 

actividades para participar no Proxecto Interdisciplinar do noso centro que este ano leva 

como título “As viaxes”. Tamén contamos con participar no Plan Proxecta (proxecto de 



innovación educativa ofrecido desde a Consellería de Educación). Dentro das diferentes 

vertentes de traballo ofertadas, faremos algo relacionado co proxecto “Aliméntate ben” e 

contribuiremos, na medida das nosas posibilidades, co proxecto de “Redes Solidarias” e 

“DAFIS”. 

 

A elaboración da Programación das Actividades Complementarias e Extraescolares 

contémplase como un proceso aberto e flexible. Ditas actividades, iranse programando ao 

longo do curso en función da ofertas que vaian chegando ao centro ao longo do curso e dos 

nosos interese. 

 

 

14.- Procedemento e indicadores para a avaliación da propia programación/práctica 

docente. 

 

Aspectos a avaliar na programación e enquisa de autoavaliación para o docente: 

 

 Obxectivos: 

― Están formulados con claridade e precisión? 

― Son só cognoscitivos ou tamén perseguen a adquisición de destrezas e actitudes? 

― Son viables e prácticos? 

― Cales se acadaron e en que grado?  

― Cales non se acadaron ou se teñen que reforzar? 

 Contidos: 

― Son axeitados á capacidade intelectual do alumnado? 

― Responden aos seus intereses e motivacións? 

― Son realmente básicos? 

― Teñen relación co medio sociocultural do alumnado? 

― Están estruturados de tal maneira que garanten unha aprendizaxe significativa e 

construtiva? 

 Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe: 

― Son claros e facilitan valorar a súa consecución? 

― Foron acadados por tódolos alumnos/ as ou pola maioría? 

― Foi necesario realizar algunha modificación nos criterios mínimos de aprendizaxe? 

 Temporalización: 

― O número de unidades didácticas proxectadas para cada trimestre é o axeitado?  

― A lonxitude de cada unidade permite desenvolvela correctamente?  

― Foi necesario realizar axustes na temporalización? 

― Quedou algunha unidade sen implementarse? 

 Metodoloxía didáctica: 

― A nosa forma de traballar con cada un dos grupos  é a máis axeitada e a máis 

proveitosa tendo en conta as características específicas dese alumnado? 

― Estamos respectando todos os principios metodolóxicos que propuxera na 

programación? 

― Fomenta a autonomía dos alumnos/as? 

― Fomenta  a creatividade e a experimentación? 

― Favorece o razoamento lóxico? 



― Planificamos suficientes actividades? 

― Resultaron axeitadas e motivadoras? 

― Permitíronnos traballar de maneira simultánea con diferentes alumnos/ as ou, pola 

contra, complicaron a nosa tarefa ao non favorecer a autonomía do alumnado? 

― Son aptas para conseguir os obxectivos propostos? Son amenas, interesantes, 

prácticas e atractivas? Estimulan a observación?  

 Procedementos e instrumentos de avaliación: 

― Fixemos avaliación inicial ao comezo de cada unidade? 

― Estamos empregando os instrumentos axeitados para avaliar? Tivémolos todos en 

conta á hora de emitir a cualificación trimestral? 

― Os criterios de avaliación son claros e precisos? 

― Os nosos alumnos/ as teñen claros cáles son eses criterios polos que van ser 

avaliados? 

― Están claramente relacionados cos obxectivos propostos? 

 Criterios de cualificación: 

― Que porcentaxes nos criterios de cualificación deberiamos reconsiderar? 

― Foron prácticos estes criterios á hora de establecer a nota do boletín trimestral? 

 Recursos e materiais didácticos: 

― Os alumnos/ as poden acceder con facilidade ao material que necesitan para a 

realización de todas as actividades? 

― Os materiais son novidosos e resultan atractivos para o alumnado? 

― Son suficientes? Cales máis necesitariamos? De cales podemos prescindir? 

― Estamos facendo un uso axeitado das TICs? 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA 1º E.P. – ÁREA DE CIENCIAS DA 

NATUREZA 

SECCIÓN BILINGÜE 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

A área de Ciencias Naturais foi a elixida para impartir unha sección bilingüe  no 1º nivel 

durante os dous próximos cursos académicos. 

Este ano participan na sección un total de 20 alumnos/as procedentes de diferentes escolas 

unitarias;  dous deles presentan  NEE e recibirán  diferentes apoios.  

A mestra que actuará como CLIL/ AICLE  será Mercedes López González, mestra 

especialista en linguas estranxeiras para toda a  etapa de Primaria e con destino definitivo 

neste centro desde ano 2010. 

Tal e como establece a LOMCE,  a materia de Ciencias da Natureza en 1º curso de primaria 

terá unha carga lectiva de dúas horas semanais. A mestra de inglés propón esta 

alternativa porque a interrelación existente entre os contidos das áreas de Inglés e 



Ciencias da natureza é moi evidente, o que facilita enormemente o enfoque globalizador,  

interdisciplinario e transversal da aprendizaxe por competencias, que é o que 

pretendemos acadar.  

Os contidos que se proporán desde ambas materias  son de grande interese para os 

nenos/as e  ademais, ao estar dirixida a alumnado  dun entorno rural  aproveitaremos esta 

circunstancia para facerlles chegar de maneira tanxible aquilo do que estamos a falar en 

inglés. Organizaremos  pequenas actividades de experimentación, investigacións no 

medio, proxectos, etc., todo isto dentro e  fóra da aula e dirixido en lingua inglesa,  

sempre que sexa posible.  

 

2. COMPETENCIAS QUE SE VAN TRABALLAR  

Tocaremos, en maior ou menor medida,  todas as  competencias: 

 A competencia en comunicación lingüística  (CCL): O inglés funcionará como lingua 

vehicular no intercambio de experiencias e traballo profesor-alumno e  pouco a pouco, 

a medida que avance o curso, tamén entre iguais. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

 A competencia dixital (CD): Faremos uso das múltiples posibilidades das TICs para  

achegar e traballar os contidos de maneira máis amena, máis completa e máis visual. A 

lingua inglesa multiplicará as posibilidades de acceso á información, por exemplo, na 

Internet. 

 Aprender a aprender (CAA): Potenciaremos nos nenos/as a observación e  

planificación de tarefas e animarémolos a que tomen decisións de maneira autónoma. 

 Competencias sociais e cívicas (CSC): Facilitaremos oportunidades para que traballen 

de maneira individual e en equipo, respectando os compañeiros/as, o material e unhas 

normas de convivencia claras que consensuaremos a comezos de curso e  que 

quedarán nun “documento” redactado en inglés e galego e colgadas nun lugar visible 

dentro da aula. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE):  Deberá quedar manifesto á hora 

de  aplicar de maneira autónoma o aprendido na aula á súa vida cotiá. Así mesmo, 



esta competencia obriga a dispor de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e 

traballar en equipo (poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e 

negociar,…) Tamén supón a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e 

avaliaraccións e proxectosindividuais e colectivos con creatividade, confianza, 

responsabilidade e sentido crítico. 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC): Proporáselles aos nenos/as que busquen e 

seleccionen determinadas informacións e  logo comuniquen o resultado da busca  

oralmente ou por escrito pero sempre  de maneira sinxela, clara e ordenada. Farano 

simultaneamente en inglés e galego en función das posibilidades de cada neno/a. 

 

 

3. OBXECTIVOS 

Consideramos que o feito de establecer no centro unha sección bilingüe non ten que levar 

consigo necesariamente un cambio nos obxectivos xerais que para esta etapa educativa 

recolle a normativa vixente.  Con todo e con iso, imos deixar claros os obxectivos que 

perseguiremos coa didáctica desta sección bilingüe: 

 Adquirir na lingua estranxeira e na lingua materna a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

 Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da natureza (...) con especial atención 

aos relacionados e vinculados con Galicia. 

 Iniciarse na utilización para a aprendizaxe das TICs, desenvolvendo un espírito crítico 

ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

 Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o seu propio corpo e o das demais persoas, 

respectando as diferenzas.  

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

comportamento que favorezan o seu coidado. 



 Coñecer e apreciar os valores e normas de convivencia, prepararse para o exercicio da 

cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha 

sociedade democrática. 

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

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

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

emprendedor. 

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

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

discriminación de persoas con discapacidade ou por outros motivos. 

 Desenvolver as súas capacidades afectivas así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e a discriminación 

por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

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

Galicia. 

 Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemasempregando como fío condutor contidos de ciencias da natureza. 

 

4. CONTIDOS 

Bloque 1: Inicio á actividade científica  

 Busca guiada de información na Internet e noutros soportes. 

 Elaboración guiada de murais, paneis, esquemas, etc., para recoller  conclusións. 

 Iniciación ás técnicas de traballo individual e cooperativo.  

 Establecemento de hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade. 

 Realización guiada de proxectos  moi sinxelos. 

Bloque 2: O ser humano e a saúde  

 Identificación do home e a muller como seres vivos e comparación con outros seres 

vivos. 

 Observación de igualdades e diferenzas entre as persoas. 



 Identificación das partes do corpo humano. 

 Identificación e verbalización de emocións (medo, tristura, enfado, ledicia) e 

sentimentos propios e alleos. 

 Hábitos que inflúen nunha vida saudable : alimentación variada e equilibrada, hixiene 

persoal, exercicio físico moderado, descanso e uso axeitado do tempo de lecer. 

 Identificación de alimentos diarios necesarios. 

 Costumes na alimentación diaria. 

Bloque 3: Os seres vivos  

 As plantas e os animais. 

 Identificación das  súas características e comportamentos para adaptarse ao medio. 

 Observación e identificación de plantas e animais do contorno. 

 Clasificación e rexistro dos seres vivos do contorno segundo criterios observables e 

empregando diferentes soportes. 

 Valoración da nosa responsabilidade no coidado de plantas e animais domésticos e do 

contorno. 

Bloque 4: Materia e enerxía  

 A redución, reutilización e reciclaxe na escola e no seu contorno próximo. 

 Uso responsable da auga na vida cotiá. 

 Identificación do ruído coma unha forma de contaminación acústica. 

 Exploración de materiais e obxectos do contorno para identificar propiedades físicas 

observables (cor, dureza, cheiro, sabor e textura) 

Bloque 5: A tecnoloxía, obxectos e máquinas  

 Observación e clasificación de aparellos e máquinas sinxelas do contorno, 

identificando a súa utilidade  e evitando estereotipos sexistas. 

 Manipulación e observación do funcionamento de aparellos sinxelos (computadora, 

impresora, tableta,  consola, teléfono, secador, martelo, pa, tesoiras, chave inglesa, 

trade,  tractor, afialapis, ...) 

 Identificación dos compoñentes básicos dun ordenador. 

 Coidado dos recursos informáticos. 



 

5. METODOLOXÍA 

 Potenciaremos en todo momento un enfoque globalizador e interdisciplinario que 

teña en conta a transversalidade da aprendizaxe baseada en competencias.  

 Fomentaremos un uso contextualizado da lingua para garantir a  consolidación da súa 

aprendizaxe e favorecer a motivación do alumnado á hora de aprender. Con esta 

finalidade a presentación e traballo dos contidos incluirá actividades e tarefas 

variadas:pequenas investigacións no medio, experimentacións, resolución de 

problemas concretos, debates sobre temas de actualidade... 

 Proporemos actividades individuais e en equipo  para que os nenos/as vaian 

desenvolvendo  hábitos de traballo e vaian resolvendo de maneira pacífica calquera 

conflito que poida ir xurdindo. 

 Empregaremos materiais e recursos variados para facer chegar os contidos de 

diferentes maneiras, dando resposta deste xeito os distintos estilos e ritmos de 

aprendizaxe do noso alumnado. Neste senso, as TICs constitúen unha utilísima 

ferramenta polo seu carácter motivador para o alumnado, por iso, aproveitaremos as 

posibilidades didácticas que nos ofrecen e trataremos de integralas no noso traballo 

diario. 

 Faremos uso do xogo, xa que está máis que demostrado o seu decisivo papel como 

instrumento de socialización  e facilitador na adquisición  e consolidación da lingua 

estranxeira. 

 Crearemos unhas rutinas de aula que permitan ao alumnado partir cara as novas 

aprendizaxes desde un punto de seguridade; estas rutinas apoiaranse sempre na 

linguaxe non verbal da mestra. Incluirán ordes sinxelas, ben pautadas, que regularán 

as entradas e saídas, a repartición e/ou recollida de materiais, etc. 

As rutinas tamén afectarán á propia docencia. Intentaremos seguir, na medida do 

posible, a seguinte estrutura:  posta en común de nocións previas do alumnado sobre 

un tema, incorporación de novas aprendizaxes, posta en marcha de actividades para a 

adquisición e posterior consolidación desas aprendizaxes, presentación de proxectos, 



resumos, esquemas, etc., e deseño de actividades de repaso, de reforzo e ampliación 

(segundo os casos). 

 O tratamento do erro entenderase  como parte natural do proceso de ensino 

aprendizaxe das linguas. Sería interesante coñecer e adiantarse ao erro para que a súa 

corrección sexa comprensiva e se evite así o rexeitamento  por parte dos alumnos/as. 

 A linguaxe de aula estará sempre apoiada por recursos visuais e linguaxe non verbal.  

 Daremos prioridadeá linguaxe oral respecto á escrita, introducindo esta última de 

maneira  moi progresiva. 

 Proporemos a memorización de determinados contidos e deseñaremos  actividades 

que poidan facilitar a súa adquisición  neste primeiro curso da Primaria(cancións, 

rimas, contos,  xogos de ordenador, etc.) 

 A mestra responsable da materia irá creando pouco a pouco un banco de actividades e 

materiais (revistas, libros, cómics, álbums de fotografías, montaxes en PowerPoint,  

páxinas de Internet, etc.) que será reutilizado, reactualizado  e ampliado en cursos 

posteriores. 

 Daremos resposta ás necesidades educativas do alumnado elaborando actividades 

adaptadas que lles permitan facer chegar os mesmos contidos doutras maneiras. 

 

6. AVALIACIÓN 

Distinguimos unha triple liña de actuación  no proceso de avaliación: 

a) Do proxecto 

Procederase a valorar a consecución dos obxectivos propostos neste proxecto a partir de 

informacións recadadas desde distintas fontes:  a través do propio titor/a de 1º curso,  nas 

reunións de ciclo, nos claustros e nas reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica, 

etc. 

Iremos corrixindo, readaptando ou mesmo  eliminando calquera aspecto susceptible de 

mellora. 

Ao finalizar o curso, presentarase á comunidade unha memoria específica dos resultados 

acadados neste proxecto e que será incluída na memoria final de curso. 



 

b) Da propia práctica docente 

A mestra revisará permanentemente a metodoloxía a empregar en cada sesión e unidade 

didáctica, facendo os axustes pertinentes para dar resposta ás necesidades temporais 

e/ou permanentes do alumnado, aos seus gustos, preferencias, estilos e ritmos de 

aprendizaxe. 

Teremos en conta os resultados obtidos por cada alumno/a , o seu nivel de atención e 

grado de implicación nas actividades propostas  de cara a futuras sesións, procurando 

substituír todas aquelas propostas non exitosas ou produtivas entre os nenos/as. 

 

c) Do alumnado 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e sumativa.   

Para levala a cabo teranse en conta os criterios e estándares de avaliación establecidos  

para a materia de Ciencias da natureza  no Decreto  105/2014, do 4 de setembro, polo 

que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Os alumnos/as terán unha calificación no seu boletín de notas e farase constar no seu 

expediente académico que participaron nunha sección bilingüe na materia de Ciencias da 

natureza no  1º curso de Primaria. 

O currículo proponnos unha serie de ferramentas que nos permiten levar a cabo o proceso 

de avaliación na aula. No caso da avaliación formativa serán a observación directa e o 

seguimento sistemático do alumno/a. Tomaranse en consideración todas as producións que 

desenvolva, tanto de carácter individual coma grupal: 

― Traballos escritos (fichas,  proxectos sinxelos, mapas conceptuais, murais, esquemas, 

etc.) 

― Exposicións orais e participación en debates 

― Implicación nas actividades da clase (xogos, producións plásticas, cancións,  etc.) 

― Lecturas  

― Investigacións sinxelas dentro e/ou fóra da aula 

― Actitude e esforzo 



― Precisión na expresión 

― Fichas de autoavaliación 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación clasificados por bloques son os seguintes: 

 Bloque 1: Inicio á actividade científica 

― Buscar, seleccionar información de forma guiada e comunicar resultados en diferentes 

soportes. 

― Traballar de maneira cooperativa, respectando aos compañeiros/as, o material e as 

normas de convivencia. 

 Bloque 2: O ser humano e a saúde 

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

― Valorar a relación entre o benestar e a práctica de determinados hábitos: a hixiene 

persoal, a alimentación variada, o  exercicio físico regular e o  descanso diario. 

― Deseñar un menú de merendas saudables para o recreo. 

 Bloque 3: Os seres vivos 

― Identificar e explicar as principais características das plantas e dos animais. 

― Observar e identificar algún ser vivo no seu medio natural ou na aula e comunicar 

oralmente e por escrito os resultados, empregando diferentes soportes. 

 Bloque 4: Materia e enerxía 

― Adoptar medidas de protección medioambientais e poñelas en práctica na escola. 

― Experimentar e manipular obxectos de uso cotián identificando algunhas propiedades 

físicas. 

 Bloque 5: Tecnoloxía, obxectos e máquinas 

― Manexar obxectos e aparellos simples domésticos e escolares, describir os seus 

materiais e funcionamento e utilizalos con seguridade evitando estereotipos sexistas. 

― Empregar o ordenador identificando os seus compoñentes básicos. 

 

8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS CLAVE EN CADA UN DELES 



Os estándares de aprendizaxe e competencias básicas clave ligadas a cada un deles para 

este nivel son: 

 Bloque 1: Iniciación á actividade científica 

― Busca e selecciona información de maneira guiada e comunica o resultado oralmente 

e/ou por escrito, de maneira clara, limpa e organizada, empregando diferentes 

soportes.  CAA, CCL, CMCCT, CSIEE, CCEC, CD 

― Amosa autonomía na observación e planificación de tarefas.   CAA, CMCCT, CSIEE 

― Ten iniciativa na toma de decisións.  CAA, CMCCT, CSIEE 

― É quen de traballar individualmente e en equipo, respectando os compañeiros/as, o 

material e as normas de convivencia.  CAA, CCL, CMCCT, CSIEE 

 Bloque 2: O ser humano e a saúde 

― Identifica semellanzas e diferenzas entre persoas valorando a diversidade.CMCCT, 

CSC 

― Recoñece partes do propio corpo.CMCCT, CSC 

― Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos.CMCCT, CSC, CCL 

― Relaciona a vida saudable cunha alimentación adecuada, a práctica de exercicio físico, 

os hábitos de hixiene e o tempo de lecer.CMCCT, CSC 

― Analiza os seus costumes na alimentación diaria.CMCCT, CSIEE 

 Bloque 3: Os seres vivos 

― Explica as principais diferenzas entre animais e plantas empregando diferentes 

soportes.CMCCT, CCL 

― Identifica e describe de maneira elemental animais e plantas do seu contorno. 

CMCCT 

― Amosa actitudes de respecto e coidado cara os seres vivos. CMCCT 

― Recolle datos a partir da súa observación e informa deles. CMCCT, CCL, CAA, CSIEE, 

CD 

 Bloque 4: Materia e enerxía 

― Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola.CMCCT, CSC, CSIEE 

― Identifica e adopta medidas de uso responsable da auga na escola.   CMCCT, CSC  



― Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e textura en materiais e obxectos de uso cotián.   

CMCCT 

 Bloque 5: A tecnoloxía, obxectos e máquinas 

― Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e evita estereotipos 

sexistas.  CMCCT 

― Identifica e manexa algúns aparellos e máquinas simples de uso cotián empregándoos 

con seguridade e evitando estereotipos sexistas.   CMCCT, CSC, CSIEE 

― Identifica e nomea correctamente as partes dun ordenador cando traballa con el.   

CMCCT, CSC, CSIEE 

― Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso.   CMCCT, CD 

 

9. CONCLUSIÓN 

Presentamos esta sección bilingüe á nosa comunidade educativa coa convicción de que 

suporá unha  experiencia tremendamente gratificante e útil para os nosos nenos/as, sobre 

todo, de cara ao seu futuro académico e profesional. 
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1-CONTEXTUALIZACIÓN 
Esta programación desenvolverase no curso escolar 2015/2016, co alumnado do grupo de 
2º educación primaria do  C.P.I. Eusebio Lorenzo Baleirón. 
Este centro  está situado nunha zona rural interior, na provincia de A Coruña, 
concretamente no concello de Dodro. O nivel socioeconómico e cultural familiar do 
alumnado é medio/ baixo. Respecto á situación sociolingüística, a lingua materna da zona 
é o galego.  
O centro conta cunha soa liña. O grupo de 2º educación primaria está formado por un 
total de 11 alumnos/ as. Todos estes alumnos/ as xa estiveron escolarizados no centro no 
primeiro curso. Dito alumnado atópase próximo a etapa das Operacións Concretas (dos 7 
aos 11 anos) onde os procesos de razoamento vólvense lóxicos e poden aplicarse a 
problemas concretos ou reais ademais de converterse o/a neno/a nun ser social.  
 
Concretamente neste segundo nivel educativo de primaria, o alumnado, caracterízase por 
ter un pensamento intuitivo e concreto, sincrético e regulador, por presentar dificultades 
para pensar en ausencia de obxectos e a non existencia polo momento do concepto de 
reversibilidade. Dito alumnado irá obtendo unha crecente capacidade de abstracción a 
medida que van accedendo aos seguintes niveis educativos.  
En canto ós recursos materiais dispoñibles na aula, atopamos: un ordenador, distintos 
materiais didácticos, xogos, libros de texto,… 
 
 A programación será unha guía de traballo a aplicar na aula seguindo a actual lei de 
educación, a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 
Educativa. A nivel autonómico concretamos esta lei seguindo o Decreto 105/2014, do 4 de 
setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 
Autónoma de Galicia e tendo presente ademais 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 educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 
 
 



2- OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA DE ED.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, 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. 
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 
conGalicia. 
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. 



 

3- CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

AREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándaresdeaprendizaxe Competenciasclave 

BLOQUE1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADECIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

b 

e 

h 

i 

j 

B1.1.Iniciación á actividade 

científica. 

B1.2.Realización de proxectoscon 

guíanasúa estrutura 

epresentación de resultados. 

B1.3.Buscaguiadadeinformación en 

internet e noutrossoportes. 

B1.4.Elaboración guiadadetextos 

escritos básicos, murais,paneis, 

esquemas 

oupresentaciónspararecollerconcl

usións. 

B1.1.Iniciarse 

naactividadecientífica a través 

deproxectos: 

buscar,seleccionarinformación 

deforma guiada e comunicaros 

resultados en 

diferentessoportes. 

CNB1.1.1.Manifesta certaautonomía na 

observación e naplanificación de 

accións e tarefas eten iniciativa 

natoma de decisións. 

 

 

 

CAACMC

CTCSIEE 

 

 

 

 

a 

b 

c 

m 

B1.5. O traballocooperativo. 

B1.6.Iniciación ás técnicas 

detraballo.Recursos e 

técnicasdetraballointelectual. 

B1.7.Hábitos de traballo, esforzoe 

responsabilidade. 

B1.2.Traballardeformacooperativ

a, respectando 

oscompañeiros/as, o materiale 

asnormas de 

convivencia. 

CNB1.2.1. Utiliza 

estratexiasparatraballar deforma 

individuale enequipo e 

respectaoscompañeiros/as, o 

material e asnormas de convivencia. 

 

 

 

 

CAACMC

CTCSC 

CSIEE 

BLOQUE2. O SERHUMANOE A SAÚDE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









b 

e 

d 

h 

B2.1.Identificación e 

observacióndaspartes do 

corpohumano. 

B2.2.Relación co medio eco seu 

contorno. 

B2.1.Identificarsemellanzas e 

diferenzasentre as persoas 

valorandoa diversidade. 

CNB2.1.1. Identificae describeaspartes 
docorpo humano ecompárao co 
doutrosseres vivos. 

 

 

 

CMCCTC

CLCSC 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándaresdeaprendizaxe Competenciasclave 

k B2.3.Recoñecemento darespiración 

eda nutricióncomofunciónsvitais. 

 
CNB2.1.2.Recoñece a respiración e 

anutricióncomo funcións vitais. 

CMCCT 



 m B2.4.Aceptación dopropiocorpoe dodos 

e dasdemais,coassúaslimitacións e 

posibilidades. 

B2.5.Identificación everbalización de 

emocións(medo,tristura,enfado,ledi

cia,felicidade) e 

sentimentospropiose alleos. 

CNB2.1.3. Verbaliza 

ecomparteemocións e 

sentimentospropios ealleos. 

CMCCT 

CSC 

CCL 

a 

b 

d 

h 

k 

m 

B2.6.Hábitossaudables:alimentación,

hixiene,exerciciofísicoe descanso. 

B2.7.Hábitosde prevención 

deenfermidades edeaccidentes 

noseu contorno e 

identificacióndecomportamentosapr

opiadosdeactuación cando se 

producen. 

B2.2.Relacionaroshábitosde 

alimentación,hixiene,exercicio

físico e descansocoasaúdee 

coa enfermidade. 

CNB2.2.1. Coñecealgún 

trastornoalimentario eas estratexias 

paraasúa prevención. 

CMCCT 

CSC 

CAA 
CNB2.2.2.Relaciona o exerciciofísico, o 

descanso e a 

adecuadaalimentación coa 

propiasaúde. 

CMCCT 

CSC 

b 

c 

e 

h 

B2.8.Pirámidealimentaria. 

B2.9.Alimentosdiariosneces

arios. 

B2.10.Análise de costumes na 

 

 

alimentación diaria. 

B2.3.Deseñar,deformacolectiva, 

unmenú semanaldemerendas 

saudablespara orecreo. 

CNB2.3.1. Identificaos 

alimentosdiariosnecesariosaplica 

omenúsemanal de merendas na 

escola. 

CMCCT 

BLOQUE3.OS SERES VIVOS 

g 

e 

l 

B3.1.Diferenzasentre seresvivos e 

inertes. 

B3.2.Identificación das 

características e dos 

B3.1.Identificar as 

principaiscaracterísticas 

ecomportamentosde animaise 

plantas para adaptarse ao 

CNB3.1.1.Explicaasdiferenzasentreser

es vivos e inertesobservando o seu 

contorno. 

CMCCT 

CCL 
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 comportamentosdeanimaiseplantas 

para adaptarseao seumedio,tendo 

en conta o seucontorno. 

seumedio,tendo en conta o 

seu contorno. 
CNB3.1.2. Identificae describeanimais e 

plantas doseucontorno,empregando 

diferentes soportes. 

 

 

CMCT 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

c 

e 

h 

i 

j 

l 

m 

o 

B3.3.Observación dun animal oudunha 

planta no seumedionatural ou 

reproducindo o mediona 

aula,empregando 

diferentessoportes: orais, 

escritos,gráficos,informáticos,fotogr

áficos... 

B3.4.Rexistroelemental 

daobservación e do 

contrastededatosentreos 

compañeiros/as. 

B3.5.Valoración daresponsabilidade 

no coidadodeplantas e animais 

domésticos. 

B3.6.Respectopolosseres vivos 

do contorno. 

B3.2.Observar e rexistrar,de 

maneiraelemental 

eenequipo,algúnser vivo 

noseumedio natural ou 

naaula ecomunicar 

dexeitooral e escrito os 

resultados,empregando 

diferentessoportes. 

CNB3.2.1. Nomeae clasifica, 

concriterioselementais a partir 

daobservación,seres vivos do 

seucontornoadoptando hábitos 

derespecto. 

 

 

 

CMCCTCC

LCSC 

BLOQUE4. MATERIAE ENERXÍA 

 

 

 

 

 

a 

b 

e 

g 

h 

B4.1.Recoñecemento dapresenza da 

auga edo aire nomedio físico. 

B4.2. Uso responsable 

daaugaevaloración da importancia 

doairelimpopara a vida. 

B4.3. Tarefasde redución,reutilización e 

reciclaxe na escolae noseucontorno 

próximo. 

B4.1.Identificar e describira auga 

eo aire 

comorecursosfundamentais 

paraavida, e 

tomarconcienciada 

necesidadedoseu 

usoresponsable. 

CNB4.1.1. Valorae aplica 

usosresponsables da auga na 

escola. 

 

 

 

CMCCTCS

C CCL 

CNB4.1.2.Reduce,reutiliza erecicla 

residuos na escola. 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

 

 

b 

g 

B4.4.Observación dos efectos da 

aplicación dunha forza. 

B4.2.Realizarexperienciassinxela

s para analizar 

 CNB4.2.1Realiza 

experienciassinxelas sobre os 

efectos da 

 

 

CMCCTCAA 
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 h  B4.5Realización de 

experienciassinxelas para 

analizarefectosdasforzassobreobxect

os emovementoscotiáns. 

efectosdas forzas 

sobreobxectos e 

movementoscotiáns. 

aplicación dunhaforzaen situacións 

da vida cotián. 

 CSIEE 

 CNB4.2.2 Analiza os 
efectosdasforzassobreobxectos 
emovementoscotiáns. 

 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE5. A TECNOLOXÍA,OBXECTOS EMÁQUINAS 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 m 

 B5.1.Observación e clasificaciónde 

aparellos emáquinassinxelasdo 

contorno identificando a 

súautilidadeevitando 

estereotipossexistas. 

 B5.2.Manipulación e observacióndo 

funcionamento de 

obxectos,aparellossimplesdoméstico

s eescolares,daspartes que 

oscompoñen e da enerxía 

quenecesitan para funcionar. 

 B5.3.Prevención deriscos noemprego 

de máquinas e aparellosdeuso 

cotián. 

 B5.1.Observar,manexar 

eclasificarobxectos eaparellos 

simplesdomésticos e 

escolaresidentificando asúa 

utilidade,as partes que os 

compoñene a enerxíaque 

empregan. 

 CNB5.1.1. Identificae coñece 

adiversidade de máquinas do 

seucontorno 

eosbeneficiosqueproducen navida 

cotiá. 

 CMCCT 

 CSC 

 CNB5.1.2.Coñeceosoficiosdaspersoas

do seu contorno evalora aimportancia 

de cadaprofesión, aresponsabilidade e 

a 

contribuciónsocial,evitandoestereotip

ossexistas. 

 CMCCT 

 CSC 

 CNB5.1.3.Manexaobxectossimples 

deuso cotiánidentificandoas situacións 

quepoden xerarriscoe 

estereotipossexistas. 

 CMCCT 

 CSC 

 a 

 b 

 h 

 i 

 B5.4.Identificación 

doscompoñentesbásicosdun

ordenador. 

 B5.5Coidadodos 

recursosinformáticos. 

 B5.2.Empregar 

oordenadoridentificandoosc

ompoñentesbásicos 

ecoidando oseu uso. 

 CNB5.2.1. Identificae describeaspartes 

dun ordenadordurante o seuuso. 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 CNB5.2.2. Emprega o ordenador 

deforma guiada e faiunbo uso. 

 CMCCT 

 CD 



AREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándaresdeaprendizaxe Competenciasclave 

BLOQUE1. CONTIDOS COMÚNS 

 

 

 

 

 

b 

d 

e 

h 

i 

 B1.1.Oestablecemento 

deconxecturas, de prediciónse, 

aobservación, e 

experimentacióncomo 

procesosbásicos quefavorecen a 

Iniciación 

aocoñecementocientífico. 

 B1.2.Propostas de traballo 

quexurdandunhasituación 

problema,acontecemento ou 

inquietudedacontornaque os rodea, 

quesupoñaun proceso 

deinvestigación e acción por parte 

doalumnado e facilite o proceso 

deautorregulacióndeaprendizaxes. 

 B1.3.Introdución nouso das TIC 

eoutrasfontes(directas eindirectas) 

para 

obterinformación,analizala,organizala

, documentaro procesomediante o 

uso docartafol ea 

comunicacióndasconclusións. 

 B1.4.Planificación,xestión 

epresentación dos traballos co 

finde acadar obxectivos. 

 B1.1.Realizartraballos 

deinvestigación que 

partandoestablecemento 

deconxecturas, 

daobservación,experimentación e 

da toma 

deconcienciadossentimentos 

esensacións como 

mediosbásicosparaobterinformaci

ón,seleccionala,organizala,extraer

conclusións 

ecomunicalassenesquecer 

aintrodución ao manexodas 

TICparaeste fin e valorando 

oesforzo realizado. 

 CSB1.1.1.Fai 

conxecturas,predicións e 

recolleinformación a través 

daobservación 

eexperimentacióniniciándoseno

emprego das TIC e 

outrasfontesdirectase 

indirectas,selecciona a 

informaciónrelevante e a 

organiza,obténconclusiónssinxel

as e ascomunica. 

 

 

 

 

CAACCL

CDCMCC

T 

 CSB1.1.2.Manifesta autonomía 

na planificación eexecución de 

accións etarefascoidando a 

súapresentación,ten iniciativa 

natomadedecisións easume 

responsabilidades. 

 CSIEE 

 CAA 

 CSC 
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 d 

 m 

 B1.7.Valoracióndoesforzo e 

coidado do material. 

 B1.8.Acooperación eo 

diálogocomo valoresdemocráticos 

erecursos básicos 

naresoluciónpacífica deconflitos. 

 construtivo e 

solidario,valorando oesforzo 

eocoidado do material. 

 

 B1.3.Empregar os 

mapasmentaiscomounha 

técnicabásicadeestudo. 

 CSB1.3.1.Elabora 

algúnsmapasmentaissinxeloscom

otécnica básica deestudo. 

 CAA 

 

 

 

a 

b 

c 

 B1.5.Otraballo enequipo. 

 B1.6.Iniciación na creación e ousode 

hábitos e técnicas de estudo. 

 B1.2.Traballaren equipo 

eadoitarun comportamento 

derespecto e toleranciaante 

asachegasalleas. 

 CSB1.2.1.Participa 

enactividadesindividuais e 

degrupo adoitando 

uncomportamentoresponsable, 

 

 

CSC 

CAA 



 h 

 o 

 B1.9.Utilizacióndaterminoloxíapro

pia da área. 

 B1.4.Coñecere iniciarse 

noemprego da terminoloxía 

propiadaárea. 

 CSB1.4.1.Identifica a 

terminoloxíapropiadaárea. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 

BLOQUE2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

 a 

 h 

 i 

 o 

 B2.1.Investigamossobreosusosda 

auga, os lugares nos queaparece na 

contorna próxima e osuso 

responsabledestaempregando asTIC. 

 B2.1.Recoñecer a auga 

comoelemento natural analizando 

osusos que oser humano 

faidaauga:domésticos,económicos

,públicos e 

deportivosrecreativos.Ouso 

responsabledeste ben. 

 CSB2.1.1 Pon unexemplo 

decada un dos usos que, o 

serhumano, fai daauga. 

 CMCCT 

 CD 

 CCL 

 CSB2.1.2.Realiza un 

usoresponsable da auga 

nasúavida cotiá. 

 CSC 

 B2.2.Observar e 

localizarnunmapaos lugares nos 

que haiauga distinguindo 

entrezonasdeaugadoce e 

salgada. 

 CSB2.2.1.Identificaoslugares 

ondehaiauga nacontorna e 

localiza, en mapassinxelos, como 

se distribúe aaugadoce e salgada 

noterritorio. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 
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 a 

 h 

 o 

 B2.2.Osecosistemas da contornae 

oser humano. 

 B2.3.Coñecer os 

elementosbásicosqueformanune

cosistema,identificando 

asactividadeshumanas 

queorixinan desequilibriosneles 

eespertandoactitudes 

dedefensa,respecto 

erecuperación deles. 

 CSB2.3.1.Explicademaneirasinxel

a os elementos básicosque 

forman un 

ecosistemaidentificando as 

actividadeshumanas que 

orixinandesequilibriosneles 

ecitaalgunhamedida derespecto 

erecuperación. 

 CMCCT 

 CSC 

 CCL 

 B2.4Realizarsinxelos 

traballosdalgún 

ecosistemaenconcreto:acuático,te

rrestre. 

 CSB2.4.1.Nomea oselementos e 

as 

característicasbásicasdosecosiste

massobreos quese 

investigounaaula. 

 CMCCT 

 CCL 

 a 

 h 

 e 

 o 

 B2.3.Apaisaxenatural. O coidadoe a 

contaminación. Tipos depaisaxes.A 

paisaxe natural quenosrodea. Tipos 

depaisaxe e asúa 

conservación.Observacióndediferente

stipos de paisaxe (através defotos, de 

imaxesdaweb,libros),comparación 

eidentificación do tipodepaisaxeque 

correspondeao contexto noque vive. 

 B2.5.Identificar as diferenzasentre 

paisaxe natural e 

urbana,analizando en 

grupoasconsecuenciasque 

aintervención humana provocana 

conservación da paisaxenatural e 

definindoalgunhasmedidas para a 

conservacióndesta. 

 CSB2.5.1.Identifica oselementos 

da paisaxenaturale urbana mais 

próxima. 

 CMCCT 

 CSB2.5.2.Describeaspaisa

xes de 

costadiferenciándoasdas 

deinterior. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSB2.5.3.Coñecee leva 

ápracticaacciónspositivas paraa 

protección do medionatural. 

 CMCCT 

 CSC 

 h 

 e 

 o 

 B2.4.Realización dun mapamentalcos 

elementosmáissignificativosqueconfor

man a paisaxe dalocalidade: relevo, 

ríos, illas,encoros,lagoas... e citar 

algunhacaracterísticadeles. 

 B2.6.Identificar os 

elementosbásicosqueconforma

n apaisaxe locale 

coñeceralgunhacaracterísticas 

máissignificativa destes. 

 CSB2.6.1.Citaalgúns 

doselementos básicos 

queconforman a paisaxelocal 

ecoñeceascaracterísticasmáissi

gnificativadestes. 

 CMCCT 

 CCL 
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h 

e 

o 

 B2.5.Rochas e 

mineraisdacontorna: cor, 

textura, 

forma,dureza.Usosbásicosdeste

smateriais. 

 B2.7.Identificaralgunhasrochas e 

mineraispresentes nacontorna e 

recoñeceralgúnsusos que 

aspersoas fandeles. 

 CSB2.7.1.Identifica 

algúnsminerais e rochas 

dasúacontorna 

ecoñecealgúnsusosaos 

quese destinan. 

 

 

CMCCT 

CCL 

 

 

h 

e 

 B2.6.Orientacións 

espaciais,nociónsbásicasque lle 

permitanorientarse nun debuxo ou 

nunplano sinxelo da 

contornamáispróxima. 

 B2.8.Empregarcorrectamenteas 

nociónstopolóxicasbásicasde 

posición e 

proximidadeparaorientarse na 

contornamáispróxima. 

 CSB2.8.1.Elabora 

unesbozodoplano 

dobarrionoqueestesituada 

aescola e 

deseñarposiblesitinerarios 

deaccesodesde asúacasa. 

 

 

 

CMCCTCAA

CSIEE 

BLOQUE3.VIVIR EN SOCIEDADE 

 

 

 

 

a 

c 

h 

o 

 B3.1.Quengoberna atúalocalidade? 

O Concello eos seusservizos básicos. 

O exercicioactivo da cidadanía. 

 B3.1.Coñecerorganizaciónsocial 

dasúa contornapróximae assúas 

formas degoberno ediferenciar 

entre unhalocalidade e 

unmunicipio. 

 CSB3.1.1.Describe 

aorganizaciónsocial 

dacontornamaispróxima e 

assúasformas de goberno 

ediferencia entre que é 

unhalocalidade e 

unmunicipio. 

 

 

CSC 

CCL 

 B3.2.Identificar as funcións 

eservizos dos 

seusdiversosorganismos:bombe

iros ebombeiras, policía... 

 CSB3.2.1.Explica evalora 

asfuncións que 

desempeñanalgún dos 

servizosdoConcello. 

 

 

CSC 

CCL 



 B3.3.Recoñecer a importanciaque 

o exercicio 

activodacidadaníapolaspersoas 

que ohabitanten para 

unhaconvivenciapacifica. 

 CSB3.3.1.Describealgunhasacció

nsdacidadanía quecontribúen 

aodesenvolvementodunhaconvi

venciapacifica 

 

 

CSC 

CCL 
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a 

h 

d 

 B3.2.A pertenza a grupossociaisda 

localidade:deportivos,recreativos,cu

lturais,.. 

 B3.4.Manifestarsatisfacciónpolape

rtenza a ungrupo erespectar as 

características daspersoascoas que 

convivimosequepertencen a 

diferentesgrupossociais. 

 CSB3.4.1.Amosaunhaactitude

deaceptaciónerespecto ante 

as diferenzasindividuais nos 

grupos aosquepertence e cos 

queconvive,nosxogos 

enastarefasescolares. 

 CSC 

 

 

 

 

 

a 

d 

h 

j 

o 

 B3.3.Investigación sobreasdiferentes 

manifestacións culturaisda contorna. 

 B3.5.Recoñeceralgunhadasmanif

estaciónsculturais eobras mais 

representativasdacomarcaeda 

comunidade,valorar asúa 

diversidade econtribuír á súa 

conservación. 

 CSB3.5.1.Explicaoralmentealgun

has festas, 

costumes,folclore,..propias da 

escola, dacidade, da 

comunidadeasícomo 

algunhaobra quesexamoi 

representativana 

contornapróxima. 

 

 

 

CSC 

CCLCCEC 

 

 

 

d 

h 

e 

 B3.4. Osmedios de 

comunicación.Impactosocial. 

 B3.6.Analizar, de maneirasinxela, 

os cambios 

queascomunicaciónsprovocaron 

nasactividadespersoais e sociais. 

 CSB3.6.1.Citaalgúns cambiosque 

provocaron, 

nasactividadespersoais e sociais,a 

evolución dos medios 

decomunicación. 

 

 

CSC 

CCL 



 

 

 

h 

g 

o 

 B3.5.Asprofesións.Prepararunhaenqui
sa, para coñecerasprofesións das 
familias 
doalumnadodocentro,analizarcalesson
a as máisusuais.Indagarsobre todo 
enaquelasque oalumnado descoñeza, 
asferramentas que 
empregan,responsabilidade,servizos 
queprestan e comunicarosresultados. 

 B3.7.Identificar as profesiónsque 

nonlleson tan 

familiares,coñecerun poucosobre 

elas eclasificalassegundo 

oservizoqueprestan á comunidade 

esese realizan en fábricasou 

aoaire. 

 CSB3.7.1.Describeasfunciónsdas

profesións quelle son máis 

novas,responsabilidades,ferram

entas que empregan eo servizo 

quelle prestan ápoboación. 

 

 

CSC 

CCL 
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 CSB3.7.2.Diferenciaentretra

ballosnanatureza,traballosna

sfábricas e 

traballos que prestanservizos. 

 

 

CSC 

CAA 

 

 

 

a 

h 

n 

 B3.6.Seguridade 

viariacomopersoasviaxeiras e 

peónsoupeoas. 

 B3.8.Coñecere respectar 

asnormasbásicas docoidado 

eseguridade viariacomo peóns 

epeoas ecomo persoausuariade 

medios de transporte. 

 CSB3.8.1.Explicaasnormasbásic

asviariasque 

tencomoviaxeiroouviaxeira e 

comopeónou peoa nosmedios 

detransporte. 

 

 

 

CSC 

CCLC

AA 

 CSB3.8.2.Recoñece 

aimportancia do coidado 

elimpezada víapública e 

dosseuselementos. 

 CSC 

BLOQUE4. AS PEGADAS DO TEMPO. 



 h  B4.1.Conceptostemporaisbásicos:an

tes,despois,durante,pasado, 

presentee futuro, ano edécada. 

 B4.1.Comprender e distinguiros 

conceptostemporais:pasado,pre

sente e futuro. 

 CSB4.1.1.Utilizaosconceptostemp

orais:pasado,presenteefuturo 

nasconversas davidacotiá. 

 

 

CCL 

CMCCT 

 h  B4.2.Oreloxo e ocalendario 

comoinstrumentos paramedir o 

tempo.A súa evolución. 

 B4.2.Coñeceros 

instrumentosbásicospara a 

medida dotempo,iniciarsenoseu 

usoemanexo. 

 CSB4.2.1.Coñeceos 

instrumentos de medida 

dotempo ese 

inicianoseumanexo. 

 

 

CMCCT 

CAA 

 h  B4.3.Tomade concienciadopasodo 

tempoinvestigando sobre 

aevolucióndalgún elemento 

doespazopróximo(osmedios de 

 B4.3.Recoñecer,comprendereorde

narcronoloxicamente 

oscambiosproducidospolo 

pasodotempo na evolución do 

 CSB4.3.1.Ordenacronoloxica

mentedistintassecuenciasqu

e indican aevoluciónno 

tempode 

 

 

CMCCTCS

C 
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 g transporte,osmediosdecomunicación, 

a escola comoinstitución, a evolución 

dalgúnaparello), realizando 

unhaárborexenealóxica dunha 

persoa,ordenando os feitos 

máisimportantes da súa vida, 

dafamilia, da súacontorna... 

obxectos,persoas,feitos 

ouacontecementossobreos quese 

investigou. 

obxectos,persoas,feitos 

ouacontecementossobreos 

quese investigou. 

 

 CSB4.3.2.Describealgúnaconte

cementovivido nafamilia, na 

escola, nasúacontornaou 

outros 

feitospróximosexpresándoos 

concriteriostemporais. 

 CCL 

 CSC 

 CMCCT 
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BLOQUE 1.COMUNICACIÓNORAL.FALAR E ESCOITAR 

 









 

a 

c 

d 

e 

 B1.1.Estratexiasenormasbásicaspar

a o intercambio 

comunicativo:participación;escoita; 

respectoáquendade 

palabra;respecto 

polossentimentos,ideasecoñecemen

tosdosedasdemais. 

 

 B1.1.Participaren 

situaciónsdecomunicación,dirixi

dasouespontáneas,respectando 

oquendade palabra 

eaintervención dosedasdemais. 

 

 LCB1.1.1.Expresa de 

formaglobalsentimentos,vive

nciase opinións. 

 







 

CCL

CAA

CSC 

 

 h 

 j 

  

 o 

 B4.4.Opatrimoniohistórico,cultu

ral e artístico.Coidado 

econservación. 

 B4.4.Recoñecer a cultura e 

opatrimonio da contornaque 

nosrodea comprendendo 

aimportancia da súaconservación. 

 CSB4.4.1.Coñecea 

importancia que 

tenaconservación dos 

restoshistóricosparaentende

r ahistoriada vida humana. 

 CSC 

 CCEC 

 

 

 

        

 h 

 j 

 B4.5.Osmuseoscomoespazode 

aprendizaxe e degoce. 

 B4 5.Coñecerque éun museo,calé 

a súa función e valoraroseupapel 

gozando dacontemplación 

deobrasartísticas. 

 CSB4.5.1.Explicaque 

éunmuseo e calessonas 

súasfuncións. 

 CCL 

 CSC 

 CSB4.5.2.Recoñeceosmuseos, e 

os 

sitiosarqueolóxicoscomoespazo

sdegozo eocio. 

 CSC 

 CCEC 

 

AREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
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 LCB1.1.2.Aplica asnormassocio- 

comunicativas:escoita,espera de 

quendas. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 

 b 

 e 

 

 B1.2.Comprensión 

eexpresióndemensaxesverbaisenon 

verbais,especialmentexestose ton de 

vozque complementen o significado 

damensaxe. 

 

 B1.2.Recoñecera informaciónverbale 

non verbaldosdiscursosoraise 

integrala na produciónpropia. 

 

 LCB1.2.1.Integra 

dexeitoglobalosrecursosbásicosve

rbaisenon 

verbaisparacomunicarse 

oralmente,identificando,dexeito 

global,ovalorcomunicativo destes. 

 

 CCL 

 

 LCB1.2.2.Exprésase 

cunhapronunciación 

eunhadicciónaxeitada ao seu 

nivel. 

 

 CCL 



 

 a 

 b 

 e 

 

 B1.3.Participa en 

situaciónsdecomunicación,espontánea

sedirixidas,utilizandounha 

secuencialinealsinxela. 

 

 B1.3.Expresarse con 

coherenciabásica de forma 

oralparasatisfacernecesidadesdeco

municación en diferentessituación 

de aula. 

 

 LCB1.3.1.Participaactivamente 

en diversassituaciónsde 

comunicación: 

 -diálogos 

 -exposiciónsoraisguiadas,con 

axuda,cando 

cumpra,dastecnoloxíasda 

información eda comunicación. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 

 b 

 e 

 

 B1.4.Dedución 

daspalabrasevidentespolo 

contexto.Interesepola ampliación 

de vocabulario.Creación de 

redessemánticassinxelas. 

 

 B1.4.Ampliaro vocabulario 

apartirdasexperienciasde aula. 

 

 LCB1.4.1.Utiliza o 

vocabularioaxeitado ao seu nivel. 

 

 CCL 

 

 LCB1.4.2.Identifica 

polocontexto o significado 

dedistintaspalabras. 

 

 CCL 
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 b 

 d 

 e 

 i 

 

 B1.5.Comprensión 

globaldetextosoraisde diversa tipoloxía 

eprocedentesde 

diversasfontes(produción 

didáctica,gravacións,mediosde 

comunicación). 

 

 B1.5.Recoñecero tema 

eosentidoxeraldun texto oralbrevee 

sinxelo,de diferente 

tipoloxía,atendendo á forma da 

mensaxe(descritivos,narrativos,dialo

gados)ea súa intencióncomunicativa 

(informativos,literarios e 

prescritivos). 

 

 LCB1.5.1.Comprende,deforma 

global,a 

informaciónxeralduntexto 

oralsinxelo deuso habitual,do 

ámbitoescolare social. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LCB1.5.2.Recoñece atipoloxía 

moievidente detextosorais 

sinxelosatendendo á forma 

damensaxeea súa 

intencióncomunicativa:cartas

,anuncios,regulamentos,follet

os…. 

 

 CCL 

 CAA 



 

 LCB1.5.3.Respondepreguntascor

respondentesácompresión 

literal. 

 

 CCL 

 

 b 

 d 

 e 

 i 

 

 B1.6.Valorarosmediosdecomunic

ación socialcomoinstrumento de 

comunicación. 

 

 B1.6.Valorarosmediosdecomunic

ación socialcomoinstrumento de 

comunicación. 

 

 LCB1.6.1.Iníciase nautilización 

guiadadosmediosaudiovisuaise 

dixitaisparaobterinformación. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 

 LCB1.6.2.Recoñece de 

formaglobalo contido 

principaldunha entrevista,noticia 

oudebate infantilprocedente 

dosmediosde comunicación. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 
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b 

e 

 
 B1.7.Audición e reprodución 

detextosadecuadosao 

nivelqueestimulen o seu interese. 

 
 B1.7.Reproducirtextosaxeitadosaosse

usgustoseintereses. 

 
 LCB1.7.1.Reproduce 

dememoria textosliterarios 

ounon literarios, 

sinxelosebreves,axeitadosaoss

eusgustose intereses. 

 
 

 

 
 

 

 
CCLCAA

CCEC 

 
 

 

 

 
b 

e 

 
 B1.8.Dramatizaciónsde 

textosliterarios 

adaptadosáidadeedeproduciónspro

pias. 

 
 B1.8.Dramatizar,dexeito 

colaborativo,textosinfantís. 

 
 LCB1.8.1.Adecúa aentoación,o 

volume eoxestoá representación 

dramática. 

 
 

 
CCL 



 
 

 

 

 
b 

e 

 
 B1.9.Produción de textosoraisbrevese 

sinxelossegundo a 

súatipoloxía:atendendo á forma 

damensaxe 

(descritivos,narrativos,dialogados)ea 

súa intencióncomunicativa 

(informativos,literariose prescritivos). 

 
 B1.9.Producirtextosoraisbreves,imit

ando modelosaatendendo á forma 

ea intencióncomunicativa. 

 
 LCB1.9.1.Elaboracomprensibleme

nte textosoraissinxelos,do 

ámbitoescolare social,de 

diferentetipoloxía:noticias,avisos,

contos,poemas,anécdotas…. 

 
 

 

 
 

 

 
CCLCAA

CSIEE 

 
 LCB1.9.2.Organiza o 

discursocunha secuencia 

coherenteelemental. 

 
 

 

 
 

 

 
CCLCAA

CSIEE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
a 

d 

e 

m 

 
 B1.10.Uso dunha linguaxe 

nondiscriminatoria e 

respectuosacoasdiferenzas. 

 
 B1.10.Usarunha linguaxe 

nondiscriminatoria e 

respectuosacoasdiferenzas. 

 
 LCB1.10.1 Usa unha linguaxenon 

discriminatoria erespectuosa 

coasdiferenzas. 

 
 

 

 

 
CCL 

 

CSC 
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 a 

 b 

 e 

 

 B1.11.Estratexiaspara 

utilizaralinguaxe oralcomo 

instrumento decomunicación 

eaprendizaxe:escoitarepreguntar. 

 

 B1.11.Utilizardexeito efectivo 

alinguaxe oral:escoitarepreguntar. 

 

 LCB1.11.1 Emprega 

dexeitoefectivo a linguaxe 

oralparacomunicarse:escoita 

epregunta para 

aseguraracomprensión. 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 2.COMUNICACIÓNESCRITA.LER 



 

 b 

 e 

 

 B2.1.Lectura de 

distintostiposdetexto:próximosá súa 

experiencia. 

 

 B2.1.Leren voz alta 

eensilencio,diferentestextossin

xelosde carácter infantil. 

 

 LCB2.1.1.Le en voz 

alta,conpronunciación 

eentoaciónaxeitada,diferentestip

osdetextosmoisinxelosapropiados

á súa idade. 

 

 CCL 

 

 LCB2.1.2.Le en 

silenciotextosmoisinxelospróximo

sásúa experiencia infantil. 

 

 CCL 

 

 e 
 

 B2.2.Comprensión de textosdediversa 

tipoloxía,adecuadosá súaidade 

utilizando a lectura comomedio para 

ampliaro vocabulario. 

 

 B2.2.Comprenderdistintostiposde 

textosadaptadosáidadeeutilizando a 

lectura como mediopara ampliaro 

vocabulario. 

 

 LCB2.2.1.Identifica o temadun 

texto sinxelo. 

 

 CCL 

 CAA 

 

 LCB2.2.2.Distingue,de 

formaxeral,entre 

asdiversastipoloxíastextuaisen 

textosdoámbito escolare 

social,atendendo á forma 

damensaxe 

(descritivos,narrativos,dialogados

)ea súaintención 

comunicativa(informativos,literari

os eprescritivos). 

 

 CCL 

 CAA 
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 b 

 e 

 B2.3.Utilización de estratexiasparaa 

comprensión lectora de 

textos:consideración do título 

edasilustracións. Identificación 

depalabrasclave.Anticipación 

dehipótese de significado 

polocontexto.Recoñecemento básico 

datipoloxía textual. 

 B2.3.Utilizarde xeito 

guiadoestratexiaselementaispara 

acomprensión lectora de 

textosmoisinxelosde diversa 

tipoloxía. 

 LCB2.3.1.Activa,de 

formaguiada,coñecementosprevi

ospara comprenderun texto. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.3.2.Formula 

hipótesessobre o contido do 

texto apartirdo título 

edasilustraciónsredundantes 

 CCL 

 CAA 



 LCB2.3.3.Relaciona 

ainformación contida 

nasilustracións coa 

informaciónque aparece no 

texto. 

 CCL 

 CAA 

 e  B2.4.Gusto pola lectura. 

 B2.5.Selección de librossegundoogusto 

persoal. 

 B2.6.Lectura doslibrosestablecidosno 

Plan lector. 

 B2.4.Lerporpropia 

iniciativadiferentestiposde 

textos. 

 LCB2.4.1.Dedica,de 

xeitoguiado,momentosde 

lecerpara a lectura voluntaria. 

 CCL 

 

 LCB2.4.2.Explica,de 

xeitosinxelo,assúaspreferenciasl

ectoras. 

 CCL 

 e 

 i 

 B2.7.Uso da biblioteca para aprocura 

de información e utilizaciónda mesma 

como fonte deinformación e lecer. 

 B2.5.Usa,de xeito 

guiado,abiblioteca para 

localizarlibrosaxeitadosaosseusi

ntereses. 

 LCB2.5.1.Consulta 

nabiblioteca,dexeitoguiado,difere

ntesfontesbibliográficase 

textosen soporte informáticopara 

obterinformación sobrelibrosdo 

seu interese. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 B2.8.Iniciación á creación da 

biblioteca persoal. 

 B2.6.Mostrarinterese porter 

unha biblioteca propia. 

 LCB2.6.1.Coida,conserva e 

organiza osseuslibros. 

 CCL 

 CSC 
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a 

e 

 

 B2.9.Identificación 

dasmensaxestransmitidaspolo texto. 

 

 B2.7.Identifica, con 

axuda,aestrutura básica de 

diferentestextoslidos. 

 

 LCB2.7.1.Diferenza,conaxuda

,entre información 

epublicidade. 

 

 

 

 

 

CCLC

AAC

SC 



 

 LCB2.8.1.Formula 

hipóteses,dexeito guiado,sobre 

afinalidade de 

diferentestextosmoisinxelosa 

partirda 

súatipoloxía,edoselementoslingü

ísticosenon 

lingüísticosmoiredundantes,axeit

adosásúa idade. 

 

 

 

 

 

CCLC

AAC

SC 

 

 

 

 

 

b 

e 

i 

 

 B2.10.Uso guiada dasTecnoloxíasda 

Información e Comunicación paraa 

procura e tratamento 

igualmenteguiado,da información. 

 

 B2.8.Utilizarde xeito 

guiadoasTecnoloxíasda Información 

eComunicaciónpara a procura 

dainformación. 

 

 LCB2.8.1.Utiliza,dexeitoguiado,

asTecnoloxíasdaInformación e 

Comunicaciónpara 

buscarinformación. 

 

 

 

 

 

CCLCDC

AA 

BLOQUE 3.COMUNICACIÓNESCRITA.ESCRIBIR 

 

 

 

 

 

b 

e 

m 

 

 B3.1.Produción de 

textosparacomunicarcoñecementos,ex

perienciase 

necesidades:condiferentesformatos(de

scritivos,narrativos,dialogados)eintenci

ónscomunicativas(informativos,literari

os e prescritivos). 

 B3.2.Cohesión 

dotexto:mantemento do tempo 

verbal,puntuación. 

 

 B3.1.Producirtextossinxelossegundo 

un modelo 

condiferentesformatos(descritivos,n

arrativos,dialogados)eintenciónscom

unicativas(informativos,literarios e 

prescritivos,aplicandoasregrasortogr

áficasde nivelecoidando a 

presentación. 

 LCB3.1.1.Escribe,con axuda,en 

diferentessoportes,textossinxelos

propiosda vida cotiá,do ámbito 

escolare social,atendendo á 

forma damensaxeea súa 

intencióncomunicativa)e 

respectandoasnormasgramaticais 

eortográficasbásicas: 

cartas,folletosinformativos, 

noticias,instrucións,receitas, 

textosliterarios… 

 

 

 

 

 

CCLCDC

AA 
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  B3.3.Aplicación 

dasnormasortográficasaxeitadasa

o nivel. 

 B3.4.Produción de textossegundo o 

Plan de escritura do centro. 

  

 LCB3.1.2.Presenta 

osseustraballoscon caligrafía 

clara elimpeza,evitando 

riscosetc. 

 

 

 

 

CCLCAA 



 

 

 

 

 

b 

e 

m 

 

 B3.5.Valoración da súa 

propiaprodución escrita,así como 

aprodución 

escritadosseuscompañeiros. 

 

 B3.2.Valorara súa 

propiaprodución escrita,así 

como aprodución 

escritadosseuscompañeiros. 

 

 LCB3.2.1.Valora a súa 

propiaprodución escrita,así como 

aprodución 

escritadosseuscompañeiros. 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

 

 

 

 

b 

e 

 

 B3.6.Normase 

estratexiasparaaprodución de 

textos:planificación(función,destinata

rio,xeración deideas,estrutura...) 

 B3.7.Textualización en frases 

elementaiscon secuencia lineal. 

 B3.8.Revisión e mellora do texto. 

 

 B3.3.Aplicar,de 

xeitoguiado,todasasfases do 

proceso deescritura na produción 

de textosescritosde distinta 

índole:planificación,textualización,r

evisión e reescritura. 

 

 LCB3.3.1.Utiliza borradoresque 

amosan axeracióneselección de 

ideasea revisiónortográfica na 

escritura 

detextossinxelospropiosdoámbito 

da vida persoal,sociale escolar. 

 

 

 

 

 

CCLCAA

CSIEE 

 

 

 

 

 

b 

e 

i 

 

 B3.9.Creación de textosutilizando 

alinguaxe verbalenonverbalconintención 

informativa:carteispublicitarios. 

Anuncios.Cómics. 

 

 B3.4.Elaborar,dexeito 

guiado,proxectosindividuaisoucolecti

vos sobre diferentestemasda área. 

 

 LCB3.4.1.Elabora,de 

formaguiada,gráficas 

sinxelassobreexperienciasrealizad

as:plantarfabas,cría de vermesde 

seda…. 

 

 

 

 

CCLCAA 

 

 LCB3.4.2.Elabora e presenta,de 

forma guiada,textossinxelos,que 

ilustraconimaxesde 

carácterredundanteco contido. 

 

 

 

 

 

CCLCDC

AA 
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 e 

 i 

 

 B3.10.Creación de 

textosutilizandoasTecnoloxíasda 

Información eComunicación dexeito 

guiado. 

 B3.11.Produción de textossegundoo 

Plan de escritura do centro. 

 

 B3.5.UtilizarasTecnoloxíasdaInform

ación e Comunicación dexeito 

guiado para 

presentarassúasprodución. 

 

 LCB3.6.1.Usa,con 

axuda,asTecnoloxíasda 

Información eComunicación 

para 

escribirepresentartextosmoisinx

elos. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 

BLOQUE 4.COÑECEMENTODA LINGUA 

 

 b 

 e 

 

 B4.1.Apalabra. 

 B4.2.Recoñecemento 

dasdistintasclases de 

palabras(nome,verbo,adxectivo,prono

mes,artigos)Característicase uso de 

cada clasede palabra. 

 B4.3.Temposverbais:presente,pasa

doefuturo. 

 

 B4.1.Aplicaros 

coñecementosgramaticaisbásicos 

sobre aestrutura da 

lingua,(categoríasgramaticais),para 

favorecerunhacomunicación 

máiseficaz. 

 

 LCB4.1.1.Utiliza dexeitoguiado 

categoríasgramaticaisbásicas:on

ome,artigo,adxectivo,verbo. 

 

 CCL 

 

 LCB4.1.2.Utiliza concorrección 

ostemposverbais:presente,pasad

oe futuro 

aoproducirtextosoraiseescritos. 

 

 CCL 

 

 e 
 

 B4.2.Recoñecemento 

dasdistintasclases de 

palabras(nome,verbo,adxectivo,prono

mes,artigos).Característicase uso de 

cada clasede palabra. 

 B4.4.Vocabulario.Frasesfeitas.Form

ación de substantivos,adxectivose 

verbos.Recursosderivativos:prefixos

e sufixos. 

 B4.5.Recoñecemento 

dosconstituíntes 

oracionais:aoraciónsimple, suxeito 

epredicado. 

 

 B4.2.Desenvolverasdestrezasecompe

tenciaslingüísticasa 

travésdo uso da lingua. 

 

 LCB4.2.1.Utiliza 

sinónimoseantónimos,polisémic

asnaexpresión orale escrita. 

 

 CCL 

 

 LCB4.2.2.Forma 

palabrascompostasa partir de 

palabrassimples. 

 

 CCL 

 

 LCB4.2.3.Identifica 

osuxeito/grupo 

nominalepredicado 

nasoraciónssimples. 

 

 CCL 
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b 

e 

 

 B4.6.Ortografía:utilización 

dasregrasbásicas de ortografía 

epuntuación. 

 

 B4.3.Aplicaros 

coñecementosbásicos sobre 

asregrasortográficaspara 

favorecerunhacomunicación 

máiseficaz. 

 

 LCB4.3.1.Utiliza 

ossignosdepuntuación e 

asnormasortográficaspropiasdo 

niveleasaplica á escritura de 

textossinxelos. 

 

 
 

CCL 

 

 

 

 

b 

e 

 

 B4.7.Clasesde 

nomes:comúnsepropios. 

 B4.8.AsrelaciónsgramaticaisRecoñece

mento e explicaciónreflexiva 

dasrelaciónsqueseestablecen entre o 

substantivo eoresto dos 

compoñentesdo gruponominal. 

 

 B4.4.Desenvolverestratexiaspara 

mellorara comprensión orale escrita 

a travésdocoñecemento da lingua. 

 

 LCB4.4.1.Aplica asnormasde 

concordancia dexénero 

enúmerona expresión 

oraleescrita. 

 

 
 

CCL 

 

 LCB4.4.2.Utiliza 

signosdepuntuación 

nassúascomposiciónsescritas. 

 

 
 

CCL 

 

 LCB4.4.3.Utiliza unha 

sintaxebásica 

nasproduciónsescritaspropias. 

 

 
 

CCL 

 

 

 

 

e 

i 

 

 B4.9.Utilización do materialmultimedia 

educativoeoutrosrecursos didácticosao 

seu alcance epropiosda súa idade. 

 

 B4.5.Utilizarprogramaseducativosd

ixitaispara 

realizartarefaseavanzarnaaprendiz

axe. 

 

 LCB4.5.1.Utiliza de 

formaguiada,distintosprogram

aseducativosdixitais. 

 

 

 

 

 

CCLCDC

AA 

 

 

 

 

 

d 

e 

o 

 B4.10.Identificación dasvariedadesda 

lingua na nosa 

comunidadeautónoma.Identificación 

dassimilitudesediferenzasentre 

aslinguasque coñece para 

mellorarnasúa aprendizaxe e 

lograrunhacompetencia 

comunicativaintegrada. 

 

 B4.6.Compararaspectosbásicosdaslin

guasque coñece paramellorarna súa 

aprendizaxe elograrunha 

competenciaintegrada. 

 

 LCB4.6.1.Compara 

aspectos(gráficos, 

sintácticos,léxicos)daslinguasque 

coñece. 

 

 

 

 

CCLCAA 
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BLOQUE 5.EDUCACIÓNLITERARIA 

 

 

 

 

d 

e 

 

 B5.1.Valoración 

dostextosliterarioscomo fonte de gozo 

persoal. 

 

 B5.1.Valorartextoscomo fontede 

lecere información. 

 

 LCB5.1.1.Valora de 

formaglobal,textospropiosdal

iteratura infantil: 

contos,cancións,poesía, 

cómics,refránseadiviñas 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

 

 

 

 

d 

e 

 

 B5.2.Lectura guiada e comentadade 

textosnarrativosde 

tradiciónoral,literatura 

infantil,adaptaciónsde obrasclásicase 

literatura actual. 

 B5.3.Identificación de recursos 

literarios. 

 

 B5.2.Iniciara lectura e expresivade 

textosliterariosnarrativos,líricose 

dramáticosna prácticaescolar. 

 

 LCB5.2.1.Inicia a lecturaguiada 

de textosnarrativossinxelosde 

tradición oral,literatura infantil, 

adaptaciónsde obrasclásicase 

literaturaactual. 

 

 

 

 

 

CCLCAAC

CEC 

 

 LCB5.2.2.Interpreta,intuitivame

nte e con axuda,alinguaxe 

figurada en textosliterarios 

(personificacións) 

 

 

 

 

CCLCAA 

 

 

 

 

d 

e 

 

 B5.4 Valoración de recursos 

literarios. 

 

 B5.3.Valorarosrecursosliterar

ios da tradición 

oral:poemas,cancións, 

contos,refráns,adiviñas. 

 

 LCB5.3.1.Valora 

osrecursosliterarios da tradición 

oral:poemas,cancións, 

contos,refráns,adiviñas. 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

 

 

 

 

b 

e 

 

 B5.5 Creación de 

textosliterariosenprosa ou en 

verso:contos, 

poemas,adiviñas,cancións,e teatro. 

 

 B5.5.Reproducir, con 

axuda,apartirde 

modelosdados,textosliterarios 

sinxelos:contosepoemas. 

 

 LCB5.5.1.Crea,con 

axuda,sinxelostextosliterarios(

contos,poemas)a 

partirdepautasou 

modelosdados. 

 

 

 

 

 

 

CCLCAAC

SIEECCEC 
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a 

b 

e 

 

 B5.6.Comprensión,memorización 

erecitado de poemascoritmo,entoación 

e dicción adecuados. 

 

 B5.6.Reproducirtextosliterariosbrev

ese moisinxelosadaptadosá súa 

idade. 

 

 LCB5.6.1.Reproduce 

textosoraismoibrevese 

sinxelos:canciónsepoemas. 

 

 
 

CCL 

 

 

 

 

d 

e 

 

 B5.7.Dramatización e lectura 

dramatizada de textosliterarios. 

 

 B5.7.Participar con interese 

endramatizaciónsde 

sinxelostextosliterarios 

adaptadosáidade. 

 

 LCB5.7.1.Realizadramatizaciónsin

dividualmente een grupo 

detextosliterariosaxeitadosásúa 

idade. 

 

 

 

 

 

 

CCLCAA

CCECCS

C 

 

 

 

 

 

d 

e 

o 

 

 B5.8.Valoración da literatura 

encalquera lingua 

(maioritaria,minoritaria ou 

minorizada)comovehículo de 

comunicación e comorecurso de 

lecerpersoal. 

 

 B5.8.Valorara literatura encalquera 

lingua,especialmenteen lingua 

galega,como vehículode 

comunicación e como recursode 

lecerpersoal. 

 

 LCB5.8.1.Valora a literaturaen 

calquera lingua,especialmente 

en linguagalega,como vehículo 

decomunicación e como 

recursode lecerpersoal. 

 

 

 

 

 

CCLCSC

CCEC 
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BLOQUE 1. PROCESOS,MÉTODOS E ACTITUDES ENMATEMÁTICAS 





g 

e 

B1.1. 

Resolucióndeproblemasqueimpliq

uenarealizacióndecálculos,explica

ndooralmenteosignificadodosdato

s, 

asituaciónplaneada,oprocesosegu

idoeassolucións obtidas. 

B1.1. 

Resolverproblemassinxelosrela

cionados 

conobxectos,feitosesituaciónsd

avidacotiáeexplicaroralmenteop

rocesoseguidoparaasúaresoluc

ión. 

MTB1.1.1. 

Explicaoralmenteoprocesose

guidopararesolverunproblem

a. 





CMCT 

CCL 





b 

g 

B1.2. 

Confianzanaspropiascapacidades

paradesenvolveractitudesapropiad

aseafrontar 

asdificultadespropiasdotraballocie

ntífico. 

B1.2. 

Desenvolverecultivarasactitude

spersoais 

polotraballomatemáticobenfeito

. 

MTB1.2.1.Desenvolveeamosaa

ctitudesaxeitadaspara 

otraballolimpo,claroeordenad

onocadernoeencalqueraaspe

ctoquesevaiatraballar 

naáreadeMatemáticas. 





CMCT 

CAA 







b 

g 

i 

B1.3. 

Utilizacióndemediostecnoló

xicosnoprocesodeaprendiz

axe. 

B1.3. 

Utilizar,coaguíadomestreoudam

estra,os mediostecnolóxicos 

noprocesodeaprendizaxeeparaa

resolucióndeproblemas. 

MTB1.3.1.Utilizaos 

mediostecnolóxicosna 

resolucióndeproblemas. 







CMCT

CDCA

A 

 

 

AREA DE  MATEMATICAS 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

 

 

 

b 

e 

g 

B2.1. Númerosnaturais atao999. 

B2.2. Nomeegrafíadosnúmerosatao999. 

B2.3. Equivalencias 

entreoselementosdosistemadenu

meracióndecimal:unidades,decen

as ecentenas 

B2.4. O 

sistemadenumeracióndecimal:valo

rdeposicióndascifras. 

B2.5. 

Identificaonúmeroanterioreoseguint

eaundado. 

B2.6. Identificaonúmeromaior, o 

menoreoigualaundado. 

B2.7. Redondear,aproximar 

eestimar. 

B2.8. 

Construcióndeseriesascendentes

edescendentes. 

B2.1. 

Ler,escribireordenarnúmeros 

enteiros 

utilizandorazoamentos 

apropiados. 

MTB2.1.1. Le, 

escribeeordenanúmerosatao

999. 

 

 

CMCT 

CCL 

MTB2.1.2.Identificaovalordeposici

óndascifrasensituacións 

econtextosreais. 

 

 

CMCT 

CAA 

MTB2.1.3.Realizacorrectamente

seriestantoascendentescomo

descendentes. 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

b 

e 

g 

B2.9. Númerospares eimpares. 

B2.10. 

Identificaerelacionaosnúmeros 

ordinaisdo1ºao10º. 

B2.11. 

Utilizacióndosnúmerosordinais.Co

mparacióndenúmeros. 

B2.2. 

Interpretardiferentestiposdenúmer

os segundooseuvalor, 

ensituaciónsdavidacotiá. 

 MTB2.2.1.Utilizaosnú

meros 

ordinaisencontextosre

ais. 

 CMCT 

MTB2.2.2.Interpretaentextosnum

éricos 

edavidacotiánúmerosnaturais 

atao999. 

 

 

 

CMCTCA

ACCL 
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 B2.3. Equivalencias 

entreoselementosdosistemadenu

meracióndecimal:unidades,decen

as ecentenas. 

 
MTB2.2.3.Descompónecompón

números 

naturais,interpretando ovalor 

deposicióndecadaunhadassú

ascifras. 

CMCT 

MTB2.2.4.Identificaos 

números pareseos impares. 

CMCT 

b 

g 

B2.12. 

Iniciaciónnodesenvolvementodeest

ratexiaspersoais decálculomental. 

B2.13. 

Gustopolapresentaciónordenadaeli

mpadoscálculos edosresultados. 

B2.14. Cálculodesumas 

erestasconlevadas. 

B2.15. Propiedades 

conmutativaeasociativadasuma. 

B2.16. Probadaresta. 

B2.17. Cálculodemultiplicacións. 

B2.18. Construcióndas 

táboasdemultiplicareapoiándosenon

úmerodeveces,sumarepetida,disposi

ciónencuadrículas... 

B2.19. Termos dasuma,restae 

multiplicación. 

B2.20. 

Utilizaciónensituaciónsfamiliares 

dasumas,restas emultiplicacións. 

B2.3. Realizaroperacións 

ecálculosnuméricos 

mediantediferentesprocedeme

ntos,incluídoocálculomental,en

situaciónderesolucióndeproble

mas. 

MTB2.3.1.Realizacálculosnuméric

os 

coasoperaciónsdesumaeresta

naresolucióndeproblemascon

textualizados. 

CMCT 

CAA 

MTB2.3.2.Realizacálculosnuméric

osbásicos coaoperación 

damultiplicaciónnaresolución

deproblemascontextualizados. 

CMCT 

CAA 

MTB2.3.3.Resolveoperación

s concálculomental. 

CMCT 

CAA 
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b 

g 

B2.21. 

Resolucióndeproblemasdavidacotiá

. 

B2.4. Identificar 

eresolverproblemasdavidacotiá,ad

ecuadosaoseunivel,establecercon

exións 

entrearealidadeeasmatemáticasev

alorar autilidadedoscoñecementos 

matemáticosadecuadosreflexiona

ndosobreoprocesoaplicadoparaar

esolucióndeproblemas. 

MTB2.4.1.Resolveproblemasquei

mpliquenodominiodoscontid

ostraballados. 

 

 

CMCT 

CAA 

MTB2.4.2.Reflexionasobreo 

procedementoaplicadoáresolu

cióndeproblemas:revisandoas

operaciónsempregadas,as 

unidadesdosresultados,compr

obandoeinterpretandoas 

soluciónsnocontexto. 

 

 

 

CMCTC

SIEECA

A 

BLOQUE 3. MEDIDA 

 g B3.1. Unidades 

delonxitude:quilómetro,metroece

ntímetro. 

B3.2. Unidades 

depeso:quilo,medioquiloecuartod

equilo. 

B3.3. Unidades 

decapacidade:litro,mediolitroecuar

todelitro. 

B3.4. 

Eleccióndaunidademáisaxeitadapar

aaexpresióndunhamedida. 

B3.5. Realizacióndemedicións. 

B3.1. Coñecer eutilizar 

oquilómetro, ometro 

eocentímetrocomounidades 

demedidadelonxitude. 

MTB3.1.1.Coñeceeutilizaoquilómet

ro, 

ometroeocentímetrocomounid

adesdemedidadelonxitude. 

 CMCT 

B3.2. Coñecer eutilizar 

oquilo,omedioquiloeocuartoquilo

comounidades demedidadepeso. 

MTB3.2.1.Coñeceeutilizaoquilo, 

omedioquiloeocuartoquilocom

ounidadesdemedidadepeso. 

 CMCT 

B3.3. Coñecer eutilizar 

olitro,mediolitroecuartolitrocom

ounidadesdemedidadecapacidad

e. 

MTB3.3.1.Coñeceeutilizaolitro,me

diolitroecuartolitrocomounida

des demedidadecapacidade 

 CMCT 
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b 

g 

B3.6. Unidades demedidadotempoeas 

súasrelacións:minuto,hora, 

día,semanaeano. 

B3.7. 

Lecturaenreloxosanalóxico

sedixitais 

B3.4. Coñeceas 

unidadesbásicasdemedidadotempo

eassúasrelacións,utilizándoasparar

esolverproblemas davidadiaria. 

MTB3.4.1. 

Leahoraenreloxosanalóxicosedi

xitais.(Enpunto,medias 

ecuartos) 

CMCT 

MTB3.4.2Resolveproblemassinxel

osdavidadiariautilizandoasme

didastemporaisaxeitadas 

eassúasrelación. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B3.8. O 

sistemamonetariodaUniónEuropea.U

nidadeprincipal:oeuro.Valordasdifere

ntesmoedas ebilletes. 

B3.9. Manexodeprezosdeartigoscotiáns 

B3.10. Equivalencias 

entremoedas ebilletes. 

B3.5. Coñeceovalor easequivalencias 

entreasdiferentesmoedasebilletes

dosistemamonetariodaUniónEuro

pea. 

MTB3.5.1.Coñeceafuncióneovalord

asdiferentesmoedas ebilletes 

dosistemamonetariodaUniónEu

ropeautilizándoastantoparareso

lverproblemas 

ensituaciónreaiscomofiguradas. 

CMCT 

CAA 

CSC 

b 

g 

B3.11. Resolucióndeproblemas 

demedida. 

B3.6. Identificar 

eresolverproblemasdavidacotiáade

cuadosaoseunivel,establecerconexi

óns 

entrearealidadeeasmatemáticasev

alorar autilidadedoscoñecementos 

matemáticosaxeitadosreflexionand

osobreoprocesoaplicadoparaaresol

ucióndeproblemas. 

MTB3.6.1.Resolveproblema

ssinxelosdemedida. 

CMCT 

CAA 

MTB3.6.2.Reflexionasobreoproces

oseguidonaresolucióndeproble

masrevisandoasoperaciónsutili

zadas easunidades 

dosresultados. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 
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BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

 g B4.1. 

Elaboracióndesimetríassinxelas. 

B4.2. Eixesdesimetría. 

B4.1. Identificar 

ecompletarfiguras simétricas. 

MTB4.1.1.Completafiguraspartind

odoseueixedesimetría. 

 CMCT 

 

 

b 

g 

B4.3. Identificacióncomparación 

eclasificacióndefiguras planas 

enobxectoseámbitoscotiáns:triángulo

s,cuadriláteros,circunferencias,círculo

s ecadrados. 

B4.4. 

Tiposdetriángulos:equilátero,isósc

eleeescaleno. 

B4.5. 

Elementosxeométricosbásicos:lad

o,vérticeeángulo. 

B4.2. 

Nomearunpolígonosegundo

oseunúmerodelados. 

MTB4.2.1.Coñeceosdiferentestipos 

depolígonosenobxectosdoento

rnoinmediato. 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

b 

g 

B4.6. 

Identificacióndecorposxeométricosen

obxectos eámbitos 

cotiáns:prisma,pirámide,cono, 

cilindroeesfera. 

B4.7. Formacióndefiguras 

planasecorposxeométricos 

apartirdoutrasporcomposiciónedesco

mposición. 

B4.3. 

Discriminarprismas,pirámides,c

onos,cilindros eesferas. 

MTB4.3.1.Recoñececorposconfor

mas 

cúbicaseesféricasenobxectosdo

entornoinmediato. 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

b 

g 

B4.8. 

Interpretación,descricióneelaboraci

óndeesbozosdeitinerarios sinxelos. 

B4.4. Interpretarrepresentacións 

espaciaisrealizadas 

apartirdesistemasdereferenciaed

eobxectos ousituacións 

familiares. 

MTB4.4.1.Realizaeinterpre

taesbozosdeitinerarios 

sinxelos. 

 

 

CMCT 

CAA 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO SEGUNDO 
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 B4.9. 

Usodevocabularioxeométri

coparadescribiritinerarios. 

   

b 

g 

B4.10. 

Resolucióndeproblemasdexeometrí

arelacionados 

coavidacotiáexplicandooralmentep

or 

escritooprocedementoseguidoeass

oluciónobtidas. 

B4.5. 

Identificar,resolverproblemasdavid

acotiáaxeitadosaoseunivel,establec

erconexións 

entrearealidadeeasmatemáticasev

alorar autilidadedoscoñecementos 

matemáticosaxeitadosreflexionand

osobreoprocesoaplicadoparaaresol

ucióndeproblemas. 

MTB4.5.1.Resolveproblemas

xeométricossinxelosquei

mpliquendominiodoscont

idostraballados. 

CMCT 

CAA 

MTB4.5.2.Reflexionasobreo 

procedementoaplicadoáresolu

cióndeproblemas:revisandoas

operaciónsempregadas,as 

unidadesdosresultados,compr

obandoeinterpretandoas 

soluciónsnocontexto. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA EPROBABILIDADE 

b 

g 

B5.1. 

Interpretacióndediferentesgráficos: 

debarras,debarrasdobres,depictogra

mas eestatísticas. 

B5.2. 

Utilizacióndetécnicasparaarecollidae

ordenacióndedatosencontextosfamil

iaresepróximos. 

B5.1. Recoller 

erexistrarunhainformacióncuantif

icable,utilizandoalgúnsrecursosd

erepresentacióngráfica:táboasde

datos,bloquesdebarras,diagrama

slineais,gráficosdepictogramas…c

omunicandoainformación. 

MTB5.1.1.Rexistraeinterpretad

atosenrepresentacións 

gráficas. 

CMCT 

CAA 

MTB5.1.2.Resolveproblemascont

extuaisnosque 

interveñenalecturadegráficos. 

CMCT 

CAA 
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b 

g 

B5.3. 

Distinciónentreoimposible,oseguroea

quiloqueéposibleperononseguro, 

eutilizaciónnalinguaxehabitualedeex

presiónsrelacionadascoaprobabilidad

e. 

B5.2. 

Realizarestimaciónsensituacións 

deazarutilizandoovocabulario:se

guro,posibleeimposible. 

MTB5.2.1.Diferenzaoconceptodes

ucesoseguro,sucesoposibleesu

cesoimposible. 

 

 

CMCT 

CAA 
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BLOQUE 1. A IDENTIDADE EA DIGNIDADE DA PERSOA 

m 
 

B1.1. O autocoñecemento. 

Aautopercepción. Aimaxe 

dunmesmo/a. 

Ascalidadespersoais.A 

percepcióndasemocións. 

Orecoñecementodas 

emocións.Alinguaxe emociona 

 

l. 

 

B1.1. 

Crearunhaimaxepositivadunm

esmo/aenbaseás 

autopercepciónse 

autodescricióndecalidades. 

 

VSCB1.1.1.Recoñece 

edescribeverbalmenteos 

seusestados de 

ánimoencomposiciónslibres. 





CSC 

CCL 





a 

m 

 

B1.2. 

Asemocións.Identificación,recoñe

cemento,expresióneverbalización.

Asociaciónpensamento-emoción. 

B1.3. O autocontrol. A 

regulacióndos 

sentimentos.Asestratexiasde 

reestruturacióncognitiva. 

 

B1.2.Estruturar 

unpensamentoefectivoemprega

ndoasemociónsdeformapositiva

. 

 

VSCB1.2.1.Detecta 

ensimesmo/asentimentos

negativoseempregaestrat

exiassinxelasparatransfor

malos. 





CSC 

CSIEE 

 

VSCB1.2.2.Motívasemediantees

tratexias sinxelasde 

pensamentoenvozaltadurante 

o traballoindividual egrupal. 





CSIEE 

CAA 

 

VSCB1.2.3.Realizaunadecuad

orecoñecemento 

eidentificacióndassúasemoc

ións. 





CCL 

CSIEE 

 

VSCB1.2.4.Expresa,responden

doa preguntas depersoas 

adultas,osseussentimentos,n

ecesidadese 





CCL 

CSC 

 

 

AREA DE VALORES 
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   dereitos,á vezque 

respectaosdosedasdemais 

nasactividadescooperativas. 

 

b B1.4. A responsabilidade. 

Osentidodocompromisorespectoa 

unmesmoe ásdemaispersoas. 

Arealizaciónresponsabledastarefase

scolares. Amotivación. 

B1.3. Desenvolvero 

propiopotencial,mantendounha

motivaciónextrínseca 

eesforzándosepara ologro 

deéxitosindividuaisecompartido

s. 

VSCB1.3.1.Asumeassúasresponsa

bilidadesduranteacolaboración

. 

CSC 

CSIEE 

VSCB1.3.2.Realiza,respondendoa 

preguntas depersoas 

adultas,unhaautoavaliaciónrespo

nsabledaexecucióndastarefas. 

CSC 

CAA 

b 

m 

B1.5. A autonomíapersoal 

eaautoestima.Seguridadenunmes

moe nunhamesma,iniciativa, 

autonomíaparaaacción,confianza

naspropiasposibilidades.A 

tomadedecisións 

persoalmeditada.Tolerancia 

áfrustración. 

B1.4. Adquirircapacidadespara 

tomardecisións,manexandoasdifi

cultadespara superarfrustracións 

esentimentosnegativosanteospro

blemas. 

VSCB1.4.1.Utiliza 

opensamentocreativo 

naformulaciónde 

propostasdeactuación. 

CSC 

CSIEE 

VSCB1.4.2.Tomainiciativasde 

actuaciónduranteacolaboració

n. 

CSC 

CSIEE 

a 

c 

B1.6. A iniciativa. Aautomotivación.A 

autopropostade desafíos. 

B1.5. Desenvolvera autonomíae a 

capacidadedeemprendemento 

paraconseguirlogrospersoaisrespo

nsabilizándosedo bencomún. 

VSCB1.5.1.Participaconinteres

ena 

resolucióndeproblemasesc

olares. 

CSIEE 

CSC 

VSCB1.5.2.Definee 

formulaclaramenteproblemasd

econvivencia. 

CSC 

CCL 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNSINTERPERSOAIS 
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m B2.1. Ashabilidades decomunicación. A 

percepción 

eoempregodoespazofísico 

nacomunicación.Oselementos 

dacomunicaciónnonverbalquefavor

ecen o diálogo:tonde 

vozemaneiradefalar.Adecuaciónadif

erentescontextos. 

B2.1. 

Expresaropinións,sentimentose 

emocións,empregandocoordinad

amentea linguaxe verbal 

enonverbal. 

VSCB2.1.1Expresarconclaridad

esentimentoseemocións. 

CCL 

CSC 

CSIEE 
VSCB2.1.2.Emprega 

acomunicaciónverbalenrelaci

óncoanonverbalenexposició

ns 

oraisparaexpresaropinións,s

entimentose emocións. 

CAA 

CSIEE 

VSCB2.1.3.Emprega 

alinguaxepara 

comunicarafectos e 

emociónsconamabilidade. 

CCL 

CSC 

m 

e 

B2.2. A 

aserción.Exposiciónedefensadas 

ideas propias 

conargumentosfundadoserazoabl

esempregandoestratexiasdecom

unicaciónconstrutivas. 

B2.2. Empregar aaserción. VSCB2.2.1.Empregaalinguax

epositiva. 

CCL 

CSC 

c 

m 

B2.3. A intelixenciainterpersoal.A 

empatía:atención,escoitaactiva,obs

ervación 

eanálisedecomportamentos. O 

altruísmo. 

B2.3. 

Establecerrelaciónsinterpers

oaispositivasempregandoha

bilidadessociais. 

VSCB2.3.1.Empregadiferenteshabili

dades sociaisbásicas. 

CSC 

a B2.4. O respecto,a toleranciae 

avaloracióndasdemaispersoas.As 

diferenzasculturais.Análisede 

situacións na escolae 

fóradelaqueproducensentimentos 

B2.4. 

Actuarcontoleranciacomprenden

do e aceptandoasdiferenzas. 

VSCB2.4.1.Identificadistintas 

maneirasdesere actuar. 

CSC 

CSIEE 

VSC2.4.2. Identificanecesidadesdos 

compañeiros 

CSC 

CSIEE 
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 positivos ou negativosnoalumnado. 

B2.5. A 

diversidade.Respectopoloscostume

semodosde vidadiferentesaopropio. 

 e 

compañeiras,resaltaassúascalida

deseemitecumprimentos. 

 

c 

m 

B2.6. Ascondutas 

solidarias.Adisposicióndeaperturacar

aaosdemais:compartirpuntosdevista

e sentimentos.Asdinámicas 

decohesión degrupo. 

B2.5. Contribuír á melloradoclima 

dogrupoamosandoactitudescoo

perativaseestablecendorelación

srespectuosas. 

VSCB2.5.1.Formaparteactivad

as dinámicasdogrupo. 

CSC 

CSIEE 

VSCB2.5.2Establece 

emanténrelaciónsemocionaisa

migables,baseadas 

nointercambiode afecto 

eaconfianzamutua. 

CSC 

CSIEE 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIAE OSVALORESSOCIAIS 

b 

m 

 

 

B3.1. 

Aplicacióndosvalorescívicosensituaci

óns deconvivenciano 

contornoinmediato(familia,centroesc

olar,grupo,amizades,localidade).Dese

nvolvemento 

deactitudesdecomprensión 

esolidariedade.Valoración 

dodiálogoparasolucionaros conflitos 

deinteresesenrelacióncoas 

demais persoas. 

B3.1. 

Resolverproblemasencolaboración

,poñendodemanifestounhaactitud

eabertacaraaos 

demaisecompartindopuntosde 

vistaesentimentos. 

VSCB3.1.1.Establecerelaciónsdec

onfianzacosiguaiseaspersoasa

dultas. 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.1.2. Ponde 

manifestounhaactitudeabertaca

raaosdemais. 

CSC 

CSIEE 



ÁREA VALORESSOCIAIS E CÍVICOS CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criteriosdeavaliación Estándaresdeaprendizaxe Competenciasclave 

 B3.2. Responsabilidade noexerciciodos 

dereitose dosdeberesindividuaisnos 

gruposnosqueseintegra 

eparticipaciónnastarefasedecisións. 

   

b B3.3. A interdependencia 

eacooperación. A 

interdependenciapositiva ea 

participaciónequitativa.Ascondutass

olidarias. 

Aaceptaciónincondicionaldooutro.Ar

esoluciónde 

problemasencolaboración.Compens

acióndecarenciasdos e 

dasdemais.Adisposicióndeaperturac

araaooutro,compartirpuntosdevista 

esentimentos. 

B3.4. Estruturas e 

técnicasdaaprendizaxecooperati

va. 

B3.2. Traballaren 

equipofavorecendoainterdepende

nciapositiva 

eamosandocondutassolidarias. 

VSCB3.2.1.Amosaboadisposición 

aofrecere recibiraxuda para 

aaprendizaxe. 

CAA 

CSIEE 

CSC 
VSCB3.2.2.Respectaasregrasdura

nteo traballoenequipo. 

CSC 

a B3.5. Elaboracióndenormas 

deconvivenciada aulae 

docentropositivas,facilitadoras 

easumidaspologrupo 

epolacomunidade.Valoracióndanec

esidadedenormascompartidasquer

egulanaconvivenciafrutíferanoámbi

tosocial. 

B3.3. Implicarsena elaboracióne no 

respectodasnormasdacomunidade

educativa,empregando 

osistemadevalores 

persoalqueconstrúeapartirdosvalo

resuniversais. 

VSCB3.3.1.Coñece e 

enumeraasnormasdaaula. 

CCL 

CSC 

VSCB3.3.2.Ponenprácticaprocesos

derazoamentosinxelosparaval

orarsedeterminadascondutas 

sonacordes 

coasnormasdeconvivenciaesco

lares. 

CSC 

CSIEE 
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   VSCB3.3.3Participanaelaboración

dasnormasdaaula 

 

 

 

CCLCSC 

CSIEE 

VSCB3.3.4.Respectaas 

normasdocentroescolar. 

 CSC 

 c B3.6. A resolucióndeconflitos. 

Alinguaxepositiva 

nacomunicacióndepensamentos,int

encións e posicionamentospersoais. 

B3.4. 

Participaractivamentenavidacívica

deformapacífica 

edemocráticatransformando 

oconflitoenoportunidadeeusando 

alinguaxepositivanacomunicaciónd

epensamentos,intenciónse 

posicionamentospersoais. 

VSCB3.4.1.Resolveproblemaspers

oaisda 

vidaescolarmantendounhaind

ependenciaadecuada 

ásúaidade. 

 

 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.4.2.Escoitaasrazóndas 

persoascoas queentraen 

conflito,compréndeas,namedid

adas súasposibilidades e 

exponasoralmente. 

 

 

 

CCLCSIE

E CSC 

VSCB3.4.3.Identificaasemociónse

ossentimentosdas 

partesenconflito. 

 

 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.4.4.Explicaconflitos,causase 

assúasposiblessolucións,tendoe

ncontaossentimentosbásicosda

spartes. 

 

 

CSC 

CCL 

 a 
 

B3.7. Os dereitose 

deberes.AdeclaracióndosDereitos

doNeno:alimentación,vivenda e 

 

B3.5. Analizar,en 

relacióncoaexperienciade 

vidapersoal, 

anecesidadedepreservar os 

 

VSCB3.5.1.Representaplasticamente

a necesidadeda alimentación, a 

vivenda eo 

 

 

 

 

CSC 

CCAC 



ÁREA VALORESSOCIAIS E CÍVICOS CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criteriosdeavaliación Estándaresdeaprendizaxe Competenciasclave 

 xogo.Igualdadede dereitos 

dosnenosenenasnoxogo e 

noempregodosxoguetes. 

dereitos á alimentación, ávivenda e 

aoxogo de 

todososnenosenenasdomundo. 

xogo para os nenos e as 

nenas. 

 

 

VSCB3.5.2.Explicaasconsecuenciasp

araosnenose paraas nenas 

dunhamalaalimentación,a 

faltadevivendadignae 

aimposibilidade dexogar. 

 

CSC 

CL 

CSIEE 

 

VSCB3.5.3.Respectaaigualdade 

dedereitosdosnenosedas nenas 

no xogo eno 

empregodosxoguetes. 

 

CSC 

d 

m 

 

B3.8. Asdiferenzasdesexocomo 

unelementoenriquecedor.Análiseda

s medidasquecontribúen aun 

equilibriodexénero e a 

unhaauténticaigualdade 

deoportunidades.Valoración 

daigualdadededereitos de 

homesedemulleresna familia 

enomundo laboralesocial. 

 

B3.6. Participaractivamentenavida 

cívicavalorando aigualdade 

dedereitosecorresponsabilidadee

ntrehomesemulleres. 

 

VSCB3.6.1.Colaboraconpersoas 

do outrosexo 

endiferentessituaciónsescol

ares. 

 

CSC 

CCL 

 

VSCB3.6.2.Realizadiferentestiposdea

ctividadesindependentementedo

seusexo. 

 

CSC 

CSIEE 

c 

k 

 

B3.9. 

Hábitosdeprevencióndeenfermida

dese accidentesnoámbitoescolare 

doméstico. 

 

B3.7. 

Tomarmedidaspreventivas

,valorandoaimportanciade 

previraccidentesdoméstico

s. 

 

VSCB3.7.1.Valoraaimportanciado

coidadodocorpoe asaúdee 

depreviraccidentesdoméstico

s. 

 

CSIEE 
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 B3.10. Actitudeseestratexias 

depromocióndeformasde 

vidasaudable e decalidade. 

  

VSCB3.7.2.Razoaasrepercusiónsded

eterminadascondutasde 

riscosobre asaúde ea 

calidadedevida. 

 

CCL 

CSIEE 

VSCB3.7.3.Expresaasmedidasprev

entivas 

dosaccidentesdomésticos 

máisfrecuentes. 

CCL 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándaresde aprendizaxe 
 

Competenciasclave 

 

BLOQUE 1.EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 


 



 

j 

e 

 

B1.1.Exploración 

sensorialdeelementospresentesno 

contornonatural(plantas,árbores,mi

nerais,animais,auga etc.). 

B1.2.Observación de 

elementosplásticos do entorno 

artificial(edificios,mobiliario 

urbano,luminosos,sinaisetc.). 

 

B1.1.Identificaras 

diferentesmateriaise formas de 

expresiónplástica. 

 

EPB1.1.1.Describe e 

identificaascalidadese as 

característicasdosmateriais,doso

bxectosedosinstrumentospresen

tesnocontexto natural eartificial. 

 


 



 

CCEC 
 

CCL 

 

 

 

EDUCACION ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándaresde aprendizaxe 

 
Competenciasclave 

 
 

 

 

 
e 

B1.3.Observación comentario daobra 

plásticae visualno contexto,en 

B1.2.Describir oralmente edeforma 

sinxela diferentesformas deexpresión 

EPB1.2.1.Usa 

termossinxeloseadecuadospara 

comentarasobrasplásticasobservada

s. 

 
 

 

 

 
CCL 

 

CCEC 



j exposiciónse en museos. 

B1.4.Curiosidade pordescubrir 

asposibilidadesartísticas que ofrece 

o contexto.Identificación de nomesda 

profesión artística. 

B1.5.Descrición de imaxes 

presentesno contexto. 

B1.6.Exploración doselementosplásticos 

nasimaxes(ilustracións,fotografías,cro

mos,carteis, logosetc.). 

artística. 
EPB1.2.2.Describe con termospropiosda 

linguaxe ascaracterísticas de 

feitosartísticose osseus 

creadorespresentes 

no contorno. 

 
CCL 

 

CCEC 

 

 

 

 

j 

e 

B1.7.Manipulación de 

obxectoscotiánscon diferentes 

texturaseformas. 

B1.8.Descrición verbalde 

sensaciónse observacións. 

B1.3.Identificaras formasbásicase 

diferentestonalidadese texturas. 

EPB1.3.1.Realiza debuxosecolorea 

con diferentestonalidades. 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

EPB1.3.2.Manexa en 

produciónspropiasasposibilidadesqu

eadoptan asdiferentesformas,corese 

texturas. 

 

CCEC 

 

 

 

 

j 

e 

B1.9.Exploración de 

distancias,percorridose 

situaciónsdeobxectose persoasen 

relacióncoespazo. 

B1.10.Observación de 

diferentesmaneirasde representaro 

espazo(fotografía 

aérea,planos,maquetas,mapasetc.). 

B1.4.Identificar,describirerepresentaro

entorno natural eoentorno artificial. 

EPB1.4.1.Identifica 

diferentesformasde 

representación doespazo. 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

EPB1.4.2.Representa 

dediferentesmaneirasoespazo. 

 

CCEC 

 
 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándaresde aprendizaxe 

 
Competenciasclave 



 

 
 

j 
 

B1.11.Experimentación 

conferramentasnasactividadesplásti

cas e con diversos soportes 

 

B1.5.Manexarasactividadesplásticas 

utilizando coacorrespondente destreza 

diferentesferramentas(recortar,pegar,

encher,traballarcon 

pincel,pegamentosetc.). 

 

EPB1.5.1.Practica con precisióno 

recorte,opegado,o pintadoetc. 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

BLOQUE 2.EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

 

 

 

j 

b 

 

B2.1.Exploración de cores,mesturase 

manchasde cor condiferentestiposde 

pintura e sobrediversossoportes. 

 

B2.1.Representarde 

formapersoalideas,acciónsesituacións

valéndose 

doselementosqueconfiguran a 

linguaxevisual. 

 

EPB2.1.1.Manexa en 

produciónspropiasasposibilidadesqu

eadoptan ascores. 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

 

EPB2.1.2.Realiza 

correctamentemesturasde cores 

primarias. 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

 

EPB2.1.3.Clasifica 

eordenaascoresprimarias 

(maxenta,cian eamarelo )e 

secundarias(verde,violeta e 

vermello)no círculocromático,e 

utilízaas con sentidonassúasobras. 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

 

EPB2.1.4.Coñece a simboloxíadascores 

frías e cálidas,eaplicaestes 

coñecementosparatransmitirdiferen

tes 

sensaciónsnascomposiciónsplásticas

querealiza. 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

 
 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándaresde aprendizaxe 

 
Competenciasclave 



 

 

 

 

J 

b 

 

B2.2.Indagación sobre 

asposibilidadesplásticaseexpresivasdo

selementosnaturaise artificiais do 

entorno próximo. 

 

B2.2.Identificaro entorno próximoeo 

imaxinario,explicándoo conlinguaxe 

plástica adecuada 

ássúascaracterísticas. 

 

EPB2.2.1Utiliza o punto,a liña 

eoplanoao representaro 

entornopróximo eo imaxinario. 

 

 
 

CCEC 

 

EPB2.2.2.Realiza composiciónsplásticas 

que representan omundo 

imaxinario,afectivo esocial. 

 

 

 

 

CCECCS

C 

 

 

 

 

j 

b 

 

B2.3.Elaboración de 

debuxos,pinturas,colaxes,estamp

axes,encartados,ilustraciónsetc. 

B2.4.Manipulación etransformación de 

obxectospara oseu uso 

noutrasactividadesescolares. 

 

B2.3.Realizarcomposiciónsbidimensionai

se tridimensionaissegundo un desexo 

de 

expresión,coastécnicasaprendidas. 

 

EPB2.3.1.Practica con precisióno 

recorte eo encartado 

paracrearobrasbidimensionaisetridi

mensionais. 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

 

EP2.3.2.Utiliza a técnica decolaxe para 

realizarunhaobrapersoalcon 

limpeza e precisión. 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

 

 

 

 

j 

g 

 

B2.5.Experimentación con 

tiposdeliñas(curva,recta, quebrada 

etc.). 

B2.6.Exploración dasliñasquedelimitan 

contornose do espazoque delimita 

a forma aberta,pechada,planae en 

volume. 

 

B2.4.Utilizarnassúasrepresentaciónsdistint

os tiposdeliñas(curva,quebrada,recta 

etc.)eformasxeométricas. 

 

EP2.4.1.Utiliza liñase 

formasxeométricasnos debuxos. 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

 

EP2.4.2.Emprega ferramentasbásicasdo 

debuxo (regra eescuadro)para 

realizardiferentesformasxeométricas

. 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

 

EP2.4.3.Manexaa cuadrículapara 

respectarasproporciónsdasforma

s. 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

 
 

ÁREA 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) 
 

CURSO 
 

SEGUNDO 

 
Obxectivos 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándaresde aprendizaxe 

 
Competenciasclave 



ÁREA LINGUAGALEGA E LITERATURA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criteriosdeavaliación Estándaresdeaprendizaxe Competenciasclave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓNORAL: FALAR E ESCOITAR 





a 

e 

B1.1. Comprensión evaloración 

detextosoraissinxelosprocedentesdar

adioe datelevisiónparaobter infor-

maciónxeral e relevantesobre feitose 

acontecementos próximosáexpe-

rienciainfantile aocontornomáis in-

mediato. 

B1.1. Comprendera infor-

maciónxeral e 

relevantedetextosoraissinxe

lospro-cedentesda radio 

ouda te-

levisión,próximosáexpe-

rienciainfantil. 

LGB1.1.1.Comprende 

ainformación 

xeralerelevantede textosorais 

sinxelospro-cedentesda radio 

ouda tele-visión,próximos á 

experien-ciainfantil. 





CCLCA

A 

LGB1.1.2.Recoñece a fun-

cióndosmediosde comuni-

cacióncomo fontedeinfor-

mación. 





CCL 

CSC 

b B1.2. Comprensiónglobal eespecífi-ca 

deinformaciónsaudiovisuaissin- 

B1.2. Comprendeinforma-

ciónsaudiovisuais sinxelas 

LGB1.2.1.Comprende infor-

maciónsrelevantessinxelas 





CCL 

CD 

 

 

 

 

 

j 

h 

 

B2.7.Exploración visual e táctil dafigura 

humana. 

 

B2.5.Recoñeceraspartes 

principaisda figura humana. 

 

EP2.5.1.Debuxa a figura 

humana e diferencia 

asprincipaispartes. 

 

CCEC 

CMCCT 

 

 

 

 

j 

i 

 

B2.8.Exploración de 

recursosdixitaispara a creación de 

obrasartísticas. 

 

B2.6.Recoñecer,diferenciareutilizara 

expresividade de diversosmateriaise 

soportesaudiovisuais. 

 

EP2.6.1.Elabora e 

representaimaxesdespoisdunhap

resentación audiovisual. 

 

CCEC 

 

EP2.6.2.Deseña 

sinxelascreaciónsplásticasdespoisd

erecollerinformación 

pormediosaudiovisuais. 

 

 

 

 

CCECCD 

 

 

 

 

a 

j 

 

B2.9.Interese porusaraxeitadamente 

e de maneiraprogresiva 

osinstrumentos,osmateriaise 

osespazos. 

B2.10.Satisfacción coamanipulaciónea 

exploración dosmateriais. 

 

B2.7.Coidar,respectareutilizaraxeitada

mente osmateriais,osutensiliose 

osespazos. 

 

EP2.7.1.Coida o material 

erespecta 

asnormaspreestablecidas. 

 

 
 

CSC 

 

 

 

 

 

a 

j 

c 

 

B2.11.Interese polo traballoindividual e 

colectivo confiando nasposibilidadesda 

produción 

artística. 

B2.12.Respecto polascontribuciónsdos 

compañeirosedascompañeiras,e 

disposiciónpara 

resolverasdiferenzas. 

 

B2.8.Elaborarostraballos 

individualmente eengrupo. 

 

EP2.8.1.Amosa interese polotraballo 

individual e colabora nogrupo para a 

consecución dunfincolectivo. 

 

 
 

CSC 

 

LINGUAGALEGA E LITERATURA 
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d 

e 

i 

xelasprocedentes de diferentesso-

portesestablecendorelaciónsdeidentifica

ción, declasificacióne 

decomparaciónentreelas. 

procedentes de 

diferentessoportes. 

dos 

documentosaudiovisuaisque 

inclúanimaxese ele-mentos 

sonorosdecarácterredundante. 

 

 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 

e 

o 

B1.3. Comprensión eprodución 

detextosoraissinxelosparaaprender 

epara informarse,tantoos producidoscon 

finalidadedidácticacomoosdeusocotián(b

reves exposiciónante 

aclase,conversassobrecontidosdeaprendi

zaxe e explicaciónsobre a or-

ganizacióndo traballo). 

B1.3. Comprendere pro-

ducirtextosorais 

sinxelos,propiosdousocotián 

ou doámbito académico. 

LGB1.3.1.Participanunhaconversae

ntreiguais,com-prendendoo 

quedi o interlo-cutore 

contestandoseé pre-ciso. 

 

 

 

 

CCLCAAC

SC 

CSEIEE 

LGB1.3.2.Sigueunhaexpo-

siciónbrevedaclase ou ex-

plicaciónssobrea organiza-

cióndo traballoe pregunta,se 

épreciso,paraverificarasúacom

prensión. 

CCL 

CAA 

LGB1.3.3.Elabora 

eproducetextosoraissinxelosant

e aclase 

erespondepreguntaselementais 

sobre oseucon-tido. 

CCL 

CSIEE 

CAA 

LGB1.3.4.Participa notraba-llo 

engrupo. 

CCL 

CSIEE 

CAA 



 

 

 

a 

c 

e 

B1.4. 

Actitudedeescoitaadecuadaantesituació

nscomunicativas e res-

pectodasopiniónsdequenfala,seninterru

pciónsinadecuadas. 

B1.4. Manterunhaactitudede 

escoitaadecuada, res-

pectandoas opinións dosedas 

demais. 

LGB1.4.1.Atendeasinter-

venciónsdos e dasdemaisen 

conversaseexposicións,seninte

rromper. 

 

 

CCL 

CSC 

ÁREA LINGUAGALEGA E LITERATURA CURSO SEGUNDO 
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 o   
LGB1.4.2.Respecta asopi-

niónsdapersoaquefala. 

 

 

CCL 

CSC 

 

 

 

 

a 

c 

d 

e 

B1.5. Participación 

ecooperaciónnassituaciónscomunicativas

daaula (pe-ticións, 

anuncios,ordes,explicaciónssinxelas,aviso

s,instrucións, conver-sasou 

narraciónsdefeitosvitais,emociónsesenti

mentos),convalora-cióne 

respectodasnormasquere-xen a 

interacciónoral(quendasdepalabra, ton 

adecuado, mantementodo 

tema,mostrade interese,miraraquen 

fala,actitudereceptivade escoi-ta e 

respectoás opinións das demaispersoas). 

B1.5. Participarnasdiver-sas 

situaciónsde inter-

cambiooralqueseprodu-

cenna aulaamosando va-

loracióne 

respectopolasnormasquerex

en a inte-racciónoral. 

LGB1.5.1.Respecta asquendas de 

palabranos in-

tercambiosorais. 

 

 

 

CCLC

SC 

CAA 

LGB1.5.2.Respecta asopi-

niónsdaspersoas participan-

tesnos intercambios orais. 

CCL 

CSC 

CCEC 
LGB1.5.3.Utilizaa linguagalega 

encalquerasituaciónde 

comunicacióndentro daaulae 

valora oseuusofóradela. 

CCL 

CSC 

CCEC 

LGB1.5.4.Mira a 

quenfalanunintercambiocomu

nicati-vo oral. 

CCL 

CSC 

CCEC 



LGB1.5.5.Manténo 

temanunintercambiocomunica

ti-vo 

oral,mostrainterese,unhaactit

udereceptiva deescoitae 

respectaasopi-niónsdasdemais 

persoas. 

CCL 

CSC 

CCEC 
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LGB1.5.6.Participa nacon-

versaformulandoecontes-

tandopreguntas. 

 

 

 

CCLCSC 

CCEC 

 CAA 

 

 

 

 

a 

b 

e 

o 

B1.6. Uso 

defórmulasdetratamentoadecuadaspara

saudar,despedirse,presentarse,felicitar,a

gradecer,es-cusarsee solicitaraxuda. 

B1.6. Usarfórmulas 

detratamentoadecuadasnosin

tercambioscomunicativosmáis

habituais. 

LGB1.6.1.Usafórmulasdetratament

oadecuadas 

parasaudar,despedirse,presen-

tarse,felicitar,agradecer,es-

cusarsee solicitaraxuda. 

 

 

CCLCAA 

 

 

 

b 

d 

e 

B1.7. Actitudedecooperacióne 

derespectoensituaciónsdeaprendiza-xe 

compartida. 

B1.7. 

Amosarrespectoecooperación

nassituaciónsde aprendizaxe 

en grupo. 

LGB1.7.1.Amosarespectoásacheg

asdose das de-maisecontribúe 

aotraballoen grupo. 

 

 

 

CCLCAAC

SIEE 

 

 

e 

o 

B1.8. Intereseporexpresarseoral-mente 

coapronunciaecoaentoaciónadecuadas. 

B1.8. Interesarsepor amo-sar 

unhapronuncia eento-

aciónadecuadas. 

LGB1.8.1.Interésaseporexpresarse

oralmentecoapronuncia e 

entoaciónaxei-tada 

acadaactocomunicati-vo e 

propiadalinguagalega. 

 

 

 

 

CCLCAAC

CECCSIEE 



 

 

 

a 

d 

e 

B1.9. Usodunhalinguaxe nondiscri-minatoria 

e respectuosacoas diferen-zas, 

enespecialásreferentes ao xé-nero, 

ásrazaseás etnias. 

B1.9. Usarunhalinguaxenon 

discriminatoria e res-

pectuosacoas diferenzas. 

LGB1.9.1.Identificao 

usodalinguaxediscriminatoriae 

se-xistaevidente. 

 

 

CCL 

CSC 

LGB1.9.2.Usaunhalinguaxerespectu

osacoas diferenzas,en especial 

ásreferentesaoxénero, ásrazase 

ásetnias. 

 

 

CCL 

CSC 

 o 
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a 

d 

e 

o 

B1.10. Identificación 

dalinguagalegacondiversos contextosde 

usooraldalingua:endiferentesámbitosprof

e-sionais(sanidade,educación,mediosde 

comunicación...) een 

conversasconpersoascoñecidasou 

descoñe-cidas. 

B1.10. Identificara 

linguagalegacondiversos 

con-textosde usooral. 

LGB1.10.1.Identificaa 

linguagalegaoralcondiversos 

con-textosprofesionais:sanida-

de, 

educación,mediosdecomunicaci

ón... 

CCL 

CCEC 

LGB1.10.2.Recoñece 

avalidezdalinguagalegaparaconv

ersas conpersoasco-

ñecidasoudescoñecidas. 

CCL 

CCEC 

CSC 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓNESCRITA: LER 

b 

e 

I 

j 

o 

B2.1. 

Comprensióndeinformaciónsconcretase

ntextosdeusocotiáncomoinvitacións,feli

citacións,notase 

avisosoumensaxescurtas. 

B2.2. Comprensióndeinformaciónxeral sobre 

feitoseacontecementospróximosáexperie

ncia doalumnadoen 

textosprocedentesdos 

mediosdecomunicaciónsocial,especialme

B2.1. Comprendere locali-

zarinformaciónexplícitaentext

ossinxelos de usoco-tiánou 

procedentes dosmedios 

decomunicación. 

LGB2.1.1.Comprende 

ainformaciónrelevantedetex-

tos 

sinxelos,sobrefeitoseacontece

mentospróximosáexperienciad

oalumnado,procedentes 

dosmediosdecomunicación. 

CCL 

CD 

CSC 

LGB2.1.2.Comprende infor-

maciónsconcretasentextossinx

elos,propios desitua-

ciónscotiás,comoinvita-cións, 

felicitacións,notaseavisosoume

nsaxescurtas. 

CCL 



nte anoticia. 

B2.3. Localizaciónde 

informaciónentextospara 

aprendervinculadosáexperiencia,tantoent

extosproduci-

dosconfinalidadedidácticacomo nosde 

usocotián(folletos,descricións,instrucións

e explicacións). 

LGB2.1.3.Localizainforma-ciónen 

textosvinculadosáexperiencia,ta

ntoosprodu-cidos con 

finalidadedidácticacomoosdeus

ocotián (folle-

tos,descricións,instruciónseexpli

cacións). 

CCL 

CAA 

CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criteriosdeavaliación Estándaresdeaprendizaxe Competenciasclave 

b 

e 

B2.4. Integracióndecoñecementosede 

informaciónsprocedentes de ilus-

tracións. 

B2.2. Interpretar ecom-prender, 

demaneiraxeral,a 

información procedentede 

ilustracións. 

LGB2.2.1.Interpretae com-

prende, demaneiraxeral, 

ainformacióndeilustracións. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 
a 

b 

e 

B2.5. Lecturaguiadadetextosade-cuados 

aosintereses infantís 

parachegarprogresivamenteá expresivi-

dadee autonomíalectoras. 

B2.6. Dramatización electuradrama-tizada 

detextosliterariosenon litera-rios. 

B2.3. 

Ler,deformaguiada,textosade

cuadosaos 

seusinteresesparachegar pro-

gresivamente áexpresivi-

dadee autonomíalectoras,e 

dramatizacando épreci-so. 

LGB2.3.1.Descodifica 

deformaaxeitadanalectura 

detextosdiversos. 

CCL 

CAA 

LGB2.3.2.Le textossinxelos,en 

vozalta,coavelocidadeadecuada. 

CCL 

LGB2.3.3.Failecturasdra-

matizadasde textos. 

CCL 

CSC 

a 

b 

B2.7. Introduciónaousodas bibliote-casda 

aulae docentro,comoins-

trumentocotiándebusca deinforma-

cióne fontederecursostextuais di-versos. 

B2.4. Coñecer, deformaxeral, o 

funcionamentodabibliotecasd

eaula, edecentro 

comoinstrumentocotiándebu

sca deinfor-macióne 

LGB2.4.1.Usa abibliotecade 

aulaconcertaautonomía,para 

obterdatoseinforma-cións,e 

colaboranoseucoi-dadoe 

mellora. 

CCL 

CAA 

CSC 



e 

i 

fontederecursostextuaisdiver

sos. 
LGB2.4.2.Coñece,dexeitoxeral, o 

funcionamentoda bi-

bliotecadeaula e 

decentro,comoinstrumentocoti

ándebuscadeinformación 

efontede 

recursostextuaisdiversos 

CCL 

CAA 

CSC 
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a 

b 

e 

B2.8. Mantementoadecuadoe am-

pliación dabibliotecapersoal. 

B2.5. Terinteresepor ter 

unhabibliotecapropia. 

LGB2.5.1.Coida,conserva e 

organizaos seuslibros. 

 

 

 

CCLC

AAC

SC 

 

 

 

 

a 

b 

e 

o 

B2.9. 

Interesepolostextosescritoscomofonted

eaprendizaxe e comomedio 

decomunicacióndeexperien-cias, 

deregulación daconvivenciaede lecer. 

B2.6. 

Amosarinteresepolostextosc

omofontedeaprendizaxe e 

medio decomunicacióne de 

lecer. 

LGB2.6.1.Amosainteresepolalect

uracomo 

fontedeaprendizaxe, 

mediodeco-municación ede 

lecer. 

 

 

 

 

CCLCAAC

SC CCEC 

 

 

 

 

 

a 

b 

e 

m 

o 

B2.10. Desenvolvementoda autono-mía 

lectora,dacapacidadedeelec-ciónde 

temasedetextose deexpre-

sióndaspreferenciaspersoais, asícomo a 

apreciación dotextoliterariocomorecurso 

degozopersoal. 

B2.7. Amosarcerta auto-nomía 

lectora ecapacidadede 

seleccióndetextosdoseuintere

se,asícomoserquende 

expresarpreferen-cias. 

LGB2.7.1.Seleccionatextosdo 

seuintereseconcertaau-

tonomía,en 

funcióndosseusgustosepreferen

cias. 

 CCL 

LGB2.7.2.Explicadunxeitomoisinx

eloassúasprefe-rencias 

lectoras. 

CCL 

CSC 

CAA CSIEE 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓNESCRITA:ESCRIBIR 



 

 
 

 

 

 

 

 
a 

b 

e 

o 

B3.1. Producióne 

reescrituradetextossinxelosrelativosasitua

ciónscotiás infantíscomoinvitacións,felici-

tacións,notas ou 

avisos,utilizandoascaracterísticashabituais

desestextos. 

B3.2. Composicióndetextossinxelos 

propiosdos mediosdecomunicación 

B3.1. Producir e 

reescribirtextossinxelos,relat

ivos 

asituaciónscotiásinfantís,aqu

eles propiosdosme-

diosdecomunicación 

ouosrelacionadoscoa esco-

la. 

LGB3.1.1.Produce ereescri-be 

textosrelativosasitua-cións 

cotiás infantíscomoin-

vitacións,felicitacións,notasou 

avisos,utilizando asca-

racterísticashabituaisdesestexto

s. 

 

 

 

CCLCSIE

E CAA 
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 sociale/oudosseuselementos(no-vas, 

titulares,pésde 

foto…)sobreacontecementospróximosá 

expe-rienciadoalumnado ensoportesha-

bituais no ámbitoescolar. 

B3.3. 

Composicióndetextossinxelosrelacionado

scoaescolaparaobter,organizare 

comunicarinformación(cuestionarios,list

axes,descricións,explicaciónselementais). 

B3.4. Respectopolas convenciónsxeraisda 

escrita:usodasmaiúsculase do punto. 

B3.5. Utilizaciónde xeitoguiado 

deestratexiasparaa producióndetex-tos, 

respondendoas preguntasdepa-ra quen, 

equeescribir,recoñecendoo tipo detexto 

(nota,aviso,conto). 

 
LGB3.1.2.Elabora 

otexto,concoherenciaxeral 

edexeito creativo. 

 

 

 

CCLCAAC

SIEE 

LGB3.1.3.Usanos seusescritoso 

punto, 

acoma,douspuntos,puntossusp

en-sivos,signosdeexclamacióne 

interrogación. 

 CCL 

LGB3.1.4.Aplica,demaneiraxeral, 

asregras 

ortográficas,conespecialatenció

n aousodas maiúsculas. 

 

 

 

CCLCSC 

CCEC 

LGB3.1.5.Compón,seguindomodelo

s,textosrelacionadoscoaescola(li

staxes, descri-

ciónseexplicaciónselemen-

tais)oucosmediosde co-

municaciónsocial(novassinxelas,

titulares,pés de fo-to) 

sobreacontecementospróximo á 

súaexperiencia. 

 

 

 

CCLCAAC

SIEE 



 

 

 

 

 

a 

b 

e 

j 

o 

B3.6. Creacióndetextossinxelos 

conintencióninformativautilizandoa lin-

guaxeverbal e 

nonverbal:carteispublicitarios,anuncios,c

ómic. 

B3.2. Elaborartextossinxe-

losquecombinena lingua-

xeverbal ea nonverbal. 

LGB3.2.1.Elaboratextossinxelosqu

ecombinan alin-guaxeverbal e 

nonverbal:carteis 

publicitarios,anun-cios, cómic. 

 

 

 

 

 

CCLCSC 

CCECCAA

CSIEE 
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b 

d 

e 

i 

j 

B3.7. Iniciacióná utilizaciónde pro-

gramasinformáticosdeprocesamen-to de 

textos. 

B3.3. Usar 

dexeitoguiado,programasinfo

rmáticos deprocesamento 

detexto. 

LGB3.3.1.Usadexeito guia-do, 

programasinformáticosde 

procesamentode texto. 

 

 

 

 

CCLCD

CAACSI

EE 

 

 

 

 

b 

e 

i 

j 

B3.8. Utilizaciónde elementosgráfi-cose 

sinxelos como 

ailustraciónparafacilitaracomprensión. 

B3.4. Utilizarrecursosgráficos, 

comoa ilustra-

ción,quefacilitenacom-

prensióndostextos. 

LGB3.4.1.Ilustracreativa-mente 

osseus 

textosconimaxesredundantes

coseucontido. 

 

 

 

CCLCDC

SIEE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

a 

b 

e 

i 

B3.9. Interesepolocoidado ea pre-

sentacióndostextosescritos e res-pecto 

polanormaortográfica. 

B3.10. 

Interesepolostextosescritoscomomedio

de aprendizaxe,comomedio 

decomunicacióndeexperien-cias, 

deregulación daconvivenciaede 

expresióncreativa. 

B3.5. Presentaradecua-

damenteostraballosescri-

tosencalquerasoporteevalorar 

alinguaescritaco-mo medio 

decomunicacióne de 

expresióncreativa. 

LGB3.5.1.Presentaostextosseguind

o asnormasbásicasde 

presentaciónestableci-

das:disposiciónno papel,limpeza 

ecalidade caligráfi-ca. 

 

 

 

CCLCDC

AA 

LGB3.5.2.Valora 

alinguaescritacomomedio 

deco-municación ede 

expresióncreativa. 

CCL 

CSC 



BLOQUE 4. COÑECEMENTODA LINGUA 

 e B4.1. Inicionaidentificaciónimplícitae 

usodostermoslingüísticos elemen-

tais,nasactividadesdeproducióneinterpret

ación:denominacióndostex- 

B4.1. 

Utilizarterminoloxíalingüístic

ae gramaticalbá-

sica,comoapoioá com-

prensióne áproduciónde 

LGB4.1.1.Sinala adenomi-

nacióndos textostraballadose 

recoñecenestes,enuncia-

dos,palabrasesílabas. 

 

 

CCLCAA 
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 tostraballados;enunciado,palabra 

esílaba, nomecomún e nome propio. 

B4.2. 

Observacióndasvariaciónsmorfolóxicas(d

esingulare plural,fe-minino 

emasculino)entextos. 

textos, asícomo 

aplicaroseucoñecementono

usoda lingua. 

LGB4.1.2.Diferenciaassílabasquec

onformancadapalabra. 

CCL 

CAA 

LGB4.1.3.Identificanomescomúnse 

propiosapartirdepalabras 

dadas,frases outextos. 

CCL 

CAA 

LGB4.1.4.Sinala oxénero e 

número depalabrasdadas. 

CCL 

CAA 

b 

e 

B4.3. Coñecementodas 

normasortográficas máis sinxelas. 

B4.2. Coñecer e 

aplicarasnormasortográficas 

máissinxelas. 

LGB4.2.1.Coñecede formaxeral 

asnormasortográficasmáissinxel

aseapreciaoseuvalorsocial ea 

necesidadede cinguirse a elas. 

CCL 

CSC 

CCEC 

e B4.4. Recoñecementodarelaciónentresone 

grafíano sistema lingüís-ticogalego. 

B4.5. Identificaciónda 

palabracomoinstrumentoparaa 

segmentacióndaescritura. 

B4.3. Recoñecera relaciónentre 

oson 

egrafía,asícomoaspalabras 

comoinstrumentoparaa seg-

mentacióndaescritura. 

LGB4.3.1.Recoñece a rela-

ciónentreson egrafía. 

CCL 

CAA 

LGB4.3.2.Identificaaspala-

brascomo instrumentoparaa 

segmentacióndaescritura. 

CCL 

CAA 

a 

d 

e 

h 

m 

B4.6. Observacióndas diferenzasentre 

alinguaoral e alinguaescrita. 

B4.4. Recoñecerde formaxeral, 

asdiferenzasentre alinguaoral 

ea lingua escri-ta. 

LGB4.4.1.Recoñece,deformaxeral,

asdiferenzasentrealinguaoral e 

alinguaescrita. 

CCL 

CCEC 
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a 

d 

e 

h 

m 

B4.7. Identificacióndesimilitudes 

ediferenzasentreas linguasque coñe-ce 

paramellorarna súaaprendizaxee 

lograrunhacompetenciacomunica-

tivaintegrada. 

B4.5. 

Compararaspectosbásicosdas

linguasquecoñeceparamellor

arnasúaaprendizaxe e 

lograrunhacompetenciainteg

ra-da. 

LGB4.5.1.Comparaaspectosmoiele

mentaise 

evidentes(gráficos,fonéticos, 

sintácti-cos,léxicos)daslinguas 

quecoñece. 

CCL 

CAA 

BLOQUE 5. EDUCACIÓNLITERARIA 

b 

d 

e 

o 

B5.1. Recreación e 

reescrituradediversostextosliterariossinxe

los(na-rrativos ou 

poéticos):contos,poemas,refráns,adiviñas

,trabalinguas,canti-gase 

xogosdesorte;usandomode-los. 

B5.2. Valoración 

eapreciodotextoliterariogalegocomovehíc

ulode co-municación, 

fontedecoñecementodanosaculturae 

comorecursodegozopersoal. 

B5.1. Recreare 

reescribirdiversostextosliter

arios,usandomodelos. 

LGB5.1.1.Recrea e reescri-be 

diversostextosliterariossinxelos:

contos, poemas, re-

fráns,adiviñas,trabalinguas,canti

gase xogos de 

sorte;usandomodelos. 

CCL 

CAA 

CCEC 

LGB5.1.2.Valoraostextosda 

literatura 

galegacomofontedecoñecemen

to dano-sa cultura ecomo 

recursodegozopersoal. 

CCL 

CCEC 

b 

d 

B5.3. Lecturaguiadadetextosade-cuados 

aosintereses 

infantís,parachegarprogresivamenteá 

B5.2. 

Ler,deformaguiada,textosade

cuadosaos inte-

resesinfantís,parachegarprogr

LGB5.2.1.Le,de formaguia-da, 

textosensilencio, ade-cuados 

aosintereses infan-tís, 

parachegarprogresiva-mente á 

autonomíalectora. 

CCL 

CCEC 

CD 



e 

i 

expresivi-dadee á autonomíalectoras. esivamenteá expresi-vidade 

eá autonomía lec-toras. 
LGB5.2.2.Le,de formaguia-da, 

textosenvozalta,ade-cuados 

aosintereses infan-tís, 

parachegarprogresiva-mente á 

expresividadelecto-ra. 

CCL 

CCEC 

CD 
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b 

e 

B5.4. Recreación ecomposición depoemas 

sinxelos e relatosbreves pa-ra 

comunicarsentimentos,emocións,preocu

pacións,desexos, estadosdeánimo 

oulembranzas. 

B5.3. Recreare 

compoñerpoemas sinxelos e 

relatosbrevesapartir 

demodelossinxelosdados. 

LGB5.3.1.Recrea ecompónpoemas 

sinxelos e relatosbreves, apartir 

demodelossinxelosdados,parac

omuni-car 

sentimentos,emocións,preocup

acións,desexos,es-

tadosdeánimoou lembran-zas. 

 

 

 

CCLCCEC

CSC 

 

 

 

b 

d 

e 

B5.5.Dramatización electuradrama-

tizadadetextosliterariossinxelosadaptado

sásúaidade. 

B5.4. Participaren drama-

tizacións de 

textosliterariossinxelosadapta

dosásúaidade. 

LGB5.4.1.Participa endra-

matizaciónsdetextoslitera-rios 

sinxelos adaptados á súaidade. 

 CCL 

 

 

 

 

a 

d 

e 

o 

B5.6. Valoración daliteraturaen cal-

queralingua(maioritaria,minoritariaou 

minorizada),como 

vehículodecomunicacióne 

comorecursode go-zopersoal. 

B5.5. Valorara 

literaturaencalqueralingua,co

mo ve-hículo 

decomunicaciónecomorecurs

o degozo per-soal. 

LGB5.5.1.Valora aliteraturaen 

calqueralingua,como ve-hículo 

decomunicación,ecomorecurso 

degozo per-soal. 

 

 

 

CCLCSC 

CCEC 



 

 

 

 

a 

d 

e 

o 

B5.7. Intereseporcoñecerosmode-los 

narrativosepoéticos quese utili-

zannoutrasculturas. 

B5.8. Comparacióndeimaxes, sím-

bolosemitosfacilmenteinterpreta-

blesquenoutrasculturas 

servenparaentender omundoe axudan 

acoñe-cer outrasmaneiras de 

relaciónsso-ciais. 

B5.6. Amosarinterese,respectoe 

tolerancia 

anteasdiferenzaspersoais,so-

ciaiseculturais. 

LGB5.6.1.Amosacuriosida-de 

porcoñeceroutroscos-

tumeseformas de 

relaciónsocial,respectando e 

valo-randoa 

diversidadecultural. 

 

 

CCL 

CCEC 

 

 
 

Áreas 

Cursos 

1
º 

2º 3º 4
º 

5º 6º 

Lingua galega eliteratura 4 4 4 4 4 3 

Linguacasteláe literatura 4 4 4 4 4 3 

Matemáticas 5 5 4 4 5 5 

Cienciassociais 3 2 3 2 2 3 

Cienciasdanatureza 2 2 2 2 2 2 

Linguaestranxeira 2 2 3 3 3 3 

Educaciónartística 2 2 2 2 2 2 

Educaciónfísica 2 2 2 2 2 2 

Relixión/Valores sociaisecívicos 1 2 1 1 1 1 

Libreconfiguración 
   

1 
 

1 

TOTAIS 2
5 

2
5 

2
5 

2
5 

2
5 

2
5 



 



 

4-METODOLOXÍA 

PRINCIPIOS PEDAGÓXICOS XERAIS   

 

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 análise dos seus 

coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por si sos. 

Favorecer situacións nas que os/as alumnos/as deben actualizar os seus coñecementos. 

Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnado, co fin de 

que resulten motivadoras. 

Partindo do dito anteriormente, os principios que orientan a nosa práctica educativa son 

os seguintes: 

Metodoloxía activa baseada na interacción e intervención do alumnado como parte 

integrante do proceso de ensino-aprendizaxe.  

Motivación partindo dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos alumnos.  

Autonomía na aprendizaxe empregando para iso unha linguaxe clara e sinxela, 

graduando a dificultade das aprendizaxes. 

Atención á diversidade do alumnado. 

Sensibilidade pola educación en valores. 

Avaliación do proceso educativo a cal permite a retroalimentación para poder modificar 

a actividade. 

 

   ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

Os métodos  que imos utilizar enfocaránse a posibilitar a realización de tarefas que o 

alumnado deba resolver facendo uso adecuado dos distintos tipos de coñecementos, 

destrezas, actitudes e valores. As diferentes tarefas permitirán aplicar a contextos da 

vida real ou verosímiles as aprendizaxes realizadas, e serán motivantes para aprender 

máis ao xerar nos nenos e nenas a curiosidade e a necesidade de adquirir novos 

coñecementos, destrezas, actitudes e valores na súa resolución . 

Integraremos as TIC  cara á mellora dos usos comunicativos. O uso das TIC nas 

actividades de ensino- aprendizaxe darase sempre no marco de proxectos de 



 

comunicación, inscritos en situacións reais, que teñan sentido para o alumnado e cuxa 

finalidade sexa a produción e a comprensión de textos reais tanto de carácter oral como 

escrito. 

 

Nas decisións metodolóxicas teremos en conta a atención á diversidade e a 

consideración dos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe do alumnado, mediante 

prácticas de traballo individual e cooperativo que posibiliten a resolución conxunta das 

tarefas, e potencien a inclusión do alumnado. 

 

Na avaliación utilizaremos diferentes técnicas: observación directa do traballo 

diario,análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións)… 

A implicación das familias no proceso de ensino-aprendizaxe é un factor que 

potenciaremos , xa que o proceso de ensino-aprendizaxe competencial se dá tanto desde 

os ámbitos formais coma nos informais e non formais. A súa colaboración redundará 

positivamente no rendemento e nos resultados académicos do alumnado. 

 

A situación de sociedade multilingüe en que vivimos pídenos un enfoque metodolóxico 

de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo dos nenos e 

nenas nas linguas que vaian adquirindo ao longo da súa vida, con independencia da 

diferenza de fins e niveis de dominio con que as utilicen. Isto implica un tratamento 

integrado das linguas que o alumnado está a aprender . Nas áreas de Lingua Castelá e 

Literatura e de Lingua Galega e Literatura, os currículospresentan certos contidos 

similares, e unha distribución igualmente similar. Evidentemente, cada lingua ten as 

súas características propias, que requiren dun tratamento e traballo específico, pero hai 

determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en 

ambas as áreas, abordaremos de maneira parella, ben serán presentados só nunha lingua 

pero traballados e practicados en cada unha delas. Evitaremos a repetición de contidos 

naqueles aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de 

lectura, ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos 

lingüísticos. Utilizaremos a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar 

innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. 

 



 

A  presenza  dunha lingua estranxeira  tamén será abordada na aula desde un enfoque 

comunicativo e intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas 

por grupos sociais doutros países resulta esencial para a comunicación nesta sociedade 

globalizada leva a que  faremos, igual que acontece no caso das dúas linguas cooficiais,  

unha coordinación entre o profesorado desta e o de lingua estranxeira, para evitar a 

repetición de contidos na liña das que se mencionaron para as linguas ambientais, e para 

unificar a terminoloxía, xa que non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á 

lingua estranxeira se producirá, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, 

a materna e a(s) ambiental(is).  

 

 

     ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

Os tres primeiros bloques do currículo, a lingua oral e a escrita, desenvolverémolos a 

través dun traballo sistemático que utilice unha ampla gama de situacións 

comunicativas, cotiás e funcionais. Na vida diaria da escola prodúcense moitas 

situacións de comunicación oral que se potenciarán e aproveitarán para acadar 

obxectivos de área; entre estas situacións están: as comunicacións para planificar; 

chegar a consenso; poñer en común; tomar decisións sobre procesos que se van seguir; 

establecer responsabilidades; comunicar resultados; comparar; contrastar respostas, 

opinións e significados; xustificar e verbalizar estratexias; valorar tarefas; transmitir 

emocións e informacións; estruturar coñecemento; defender puntos de vista; preguntar... 

A práctica destas situacións colaborará no labor da lingua como vehículo e instrumento 

para a aprendizaxe das distintas áreas do currículo. Con todo, para acadar unha correcta 

competencia en comunicación lingüística, as prácticas orais formarán parte da 

actividade cotiá da aula en todas as áreas do currículo. 

 

O cuarto bloque, abordarémolo na aula, de forma contextualizada, relacionado coa 

comprensión e produción de textos, froito da concepción do coñecemento da lingua 

como instrumento e non como fin en si mesmo. Co quinto bloque reforzaremos o 

bloque 2, engadindo o achegamento ao feito literario, para que o alumnado o recoñeza 

como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso 

de gozo persoal. Da mesma forma, complementaremos o bloque 3, motivando outro tipo 

de produción escrita atendendo especialmente a creatividade do alumnado. 



 

 

O tratamento de todos estes contidos  será abordado desde unha óptica competencial, 

valorando as relacións que cada un deles ten coas competencias clave, que aparecen 

especificadas, a partir dos estándares de aprendizaxe avaliables, no currículo. 

 

A área de Lingua Galega e Literatura estará estreitamente relacionada coa de Lingua 

Castelá e Literatura. Ambas as dúas áreas teñen unha distribución de contidos similar en 

cada un dos cursos que conforman a educación primaria. Evidentemente, cada lingua 

ten as súas características propias, polo que requiren dun tratamento e traballo 

específico, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola afinidade que 

presentan en ambas as áreas, abordaremos de maneira parella, evitando repeticións 

innecesarias de contidos teóricos cun tratamento similar. Serán os contidos do bloque 4 

os que requiren unha maior distribución entre as dúas áreas, pero algúns dos tres 

primeiros bloques, que teñen que ver coas características da tipoloxía textual, coas 

normas básicas de presentación de traballos ou o uso da puntuación, tampouco serán 

abordados en ambas as áreas desde un punto de vista teórico. Decantarémonos polo uso 

da mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o proceso 

de ensino e aprendizaxe do alumnado .De ser preciso o profesorado colaboraremos para 

desenvolver  actividades ou probas orais. 

 

 No centro teñen presenza lingua(s) estranxeira(s) que tamén serán abordadas na aula 

desde un enfoque comunicativo. Na busca dun tratamento integrado de linguas é preciso 

que, igual que acontece no caso das dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación 

entre o profesorado que impartimos estas linguas e o de lingua estranxeira, para evitar a 

repetición de contidos teóricos, na liña dos que se mencionaron para as linguas 

ambientais, e unificaremos a terminoloxía, sempre que sexa preciso. O achegamento do 

alumnado á lingua estranxeira  prodúcese, na maior parte dos casos, partindo das 

linguas próximas, a materna e a(s) ambiental(is). Polo tanto, na programación de todas 

as áreas lingüísticas promoveremos o tratamento integrado das linguas, así como a 

colaboración entre o profesorado  que as impartimos. 

 

En definitiva, o currículo desta área persegue como obxectivo último crear cidadáns e 

cidadás. 

 



 

      ÁREA DE MATEMÁTICAS  

 

As matemáticas son un conxunto de saberes asociados aos números e ás formas, que 

permiten a análise de distintas situacións reais. Identifícanse coa dedución, a indución, a 

estimación, a aproximación, a probabilidade, a precisión, o rigor, a seguridade etc. e 

axúdannos a enfrontarnos a 

situacións abertas, sen solución única e pechada. Son unha agrupación de ideas e formas 

que nos permiten analizar os fenómenos e as situacións que se presentan na realidade 

para obter informacións e conclusións que non estaban explícitas e actuar, 

preguntármonos, obter modelos e identificar relacións e 

estruturas, de modo que comportan, sobre todo, encontrar patróns, regularidades e leis 

matemáticas e non só utilizar cantidades e formas xeométricas. 

O persoal docente deseñará tarefas ou situacións de aprendizaxe que posibiliten a 

aplicación dos coñecementos en situacións contextualizadas. Orientarase a construción 

individual e colectiva de coñecementos matemáticos que ensinen os nenos e nenas a 

desenvolver as súas aprendizaxes e que os e as animen a ter as súas propias opinións 

confrontándoas criticamente con outras fontesde información para melloralas. 

Búscarase alcanzar unha eficaz alfabetización numérica, entendida como a capacidade 

para enfrontarse con éxito a situacións en que interveñan os números e as súas relacións. 

Para lograr este obxectivo é necesario actuar con seguridade ante os números e as 

cantidades, utilizalos sempre que sexa necesario e identificar as relacións básicas que se 

dan entre eles. 

O traballo nesta área na educación primaria estará asentado na experiencia, as 

matemáticas apréndense utilizándoas en contextos funcionais relacionados con 

situacións da vida cotiá, para ir adquirindo progresivamente coñecementos máis 

complexos a partir das experiencias e dos coñecementos previos. 

A aprendizaxe baseada en competencias abordarase de forma conxunta entre todas as 

áreas e por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, tanto 

nos ámbitos formais, coma nos non formais e informais. O seu dinamismo reflíctese en 

que as competencias non se adquiren nun determinado momento e permanecen 

inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os 

individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso. Para lograr este 

cambio curricular é preciso favorecer unha visión interdisciplinaria e así, cada persoa 

docente deseñará, implementará e avaliará tarefas integradas nas que o alumnado acade 



 

ou elabore un produto social relevante. Para secuenciaranse unha serie de actividades e 

exercicios que impliquen procesos cognitivos de diferente nivel.  

Os procesos de resolución de problemas constitúen un dos eixes principais da actividade 

matemática e serán fonte e soporte da aprendizaxe, posto que constitúen a pedra angular 

da Educación matemática.  

Os contidos organízanse en cinco grandes bloques: Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas; números; medida; xeometría; estatística e probabilidade. O bloque 1 é a 

columna vertebral do resto dos bloques e formará parte do quefacer diario na aula para 

traballar o resto dos contidos.  

Ante todo  esto, potenciarase un enfoque globalizador e interdisciplinario que teña en 

conta a transversalidade da aprendizaxe fundamentada en competencias. 

Así mesmo, mediante prácticas de traballo individual e cooperativo, terase en conta a 

atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe. 

As estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución conxunta das tarefas 

e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado. 

Resulta fundamental a motivación por aprender nos alumnos e nas alumnas, polo que se 

intentará xerar neles e nelas a curiosidade e a necesidade de adquirir e aplicar 

coñecementos, destrezas, actitudes e valores. 

Aplicaranse diferentes técnicas para a avaliación do desempeño do alumnado como por 

exemplo debates, probas específicas, solución de problemas… 

Potenciarase o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando especialmente 

a integración das tecnoloxías da información e da comunicación no proceso de ensino-

aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais. 

 

 

         ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

Os contidos desta área están interrelacionados cos doutras áreas polo que se potenciará 

un enfoque globalizador e interdisciplinario que teña en conta a transversalidade da 

aprendizaxe baseada en competencias. Para esto resulta imprescindible unha estreita 

colaboración entre os docentes no desenvolvemento curricular e na transmisión de 

información sobre a aprendizaxe do alumnado. 

Os contidos conceptuais, procedementais e actitudinais traballaranse na aula arredor da 

realización de tarefas integradas que faciliten a contextualización de aprendizaxes, 



 

proxectos, pequenas investigacións no medio, actividades de experimentación, 

resolución de problemas concretos, realización de debates sobre temas de actualidade 

(ambientais, de saúde, de consumo...), onde o alumnado avance no desempeño das 

competencias clave. 

Mediante a utilización de estruturas de aprendizaxe cooperativa traballarase a resolución 

conxunta de tarefas, proxectos e investigacións e fomentaranse hábitos de traballo en 

equipo. 

Para a avaliación do traballo do alumnado aplicaranse diferentes técnicas como, por 

exemplo, os mapas mentais, xornais, debates, probas específicas, resolución de 

problemas… 

Entre os  materiais e recursos a utilizar neste proceso de ensino-aprendizaxe terase en 

consideración  a integración das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS  

 

Na medida do posible as propostas de traballo supoñerán un proceso de investigación e 

acción que garanta a participación activa do alumnado, a experimentación e a 

funcionalidade das aprendizaxes e que lle permita organizar o seu pensamento, a 

reflexión crítica e facilite o proceso de autorregulación das aprendizaxes. Así, levaranse 

a cabo proxectos, estudos de casos, experiencias, prácticas de aprendizaxe colaborativa 

e prácticas de ensinanza e aprendizaxe baseadas no  pensamento crítico e creativo. 

Para traballar esta área de Ciencias Sociais é moi imporatante o aproveitamento dos 

recursos propios do contorno, non soamente físicos, senón tamén humanos. Neste 

sentido, consideraranse as diferenzas interculturais como un aspecto enriquecedor que 

achega posibilidades de aprendizaxe. 

Os instrumentos de avaliación que se utilizarán serán: debates, mapas mentais, probas 

específicas etc. 

Para a construción e a consolidación das aprendizaxes partirase, en todo momento, dos 

coñecementos previos do alumnado, do contexto máis próximo e do seu nivel evolutivo, 

cognitivo e emocional. Este proceso implica a secuenciación dos contidos partindo do 

que eles xa coñecen para así avanzar e ir de aprendizaxes máis simples cara a outras 

máis complexas. 

O alumnado debe ser o protagonista das súas aprendizaxes, a construción das 

aprendizaxes é persoal e, polo tanto, moi diversa polo que se presentarán propostas de 



 

traballo individual e de equipo que posibilitan a resolución conxunta das tarefas e 

favorezan a inclusión do alumnado. 

 

 ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 

A metodoloxía empregada na aula  fundamentarase 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  estimulemos a axuda mutua e o traballo cooperativo, co 

cal a través da comunicación oral, o diálogo e a interacción entre o alumnado 

contribuiremos 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. 

 

Potenciaremos, 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. Entendidos 

como un conxunto e desenvolverémolos de forma global tendo en conta as conexións 

internas tanto a nivel de curso como ao longo da etapa. 

 

As propostas metodolóxicas  favorecerán  para 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. 

 

Partiremos das experiencias, problemas e intereses do alumnado –xa que todo o 

traballado nesta área terá un compoñente vivencial- propiciaremos o pensamento en 

perspectiva e a implicación emocional. Deseñaremos 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 eos seus espazos de protagonismo e o 

recoñecemento da súa valía persoal e das súas contribucións aos diferentes grupos en 

que desenvolven a actividade. Propoñeremos o traballo cooperativo para a realización 

das tarefas, que lle permitirá ao 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. 

Mediante a toma de decisións baseadas en xuízos morais e a resolución de problemas e 

conflitos en colaboración, contribuiremos á adquisición das competencias necesarias 

para seguir diversos procesos de pensamento, utilizarán  pouco a pouco o razoamento 

lóxico para que cheguen ao longo da etapa a analizar e axuizar criticamente os 

problemas sociais e históricos.  

 

5-PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

Os procedementos serán de diferente índole segundo o tipo de avaliación que se 

desenvolva en cada momento. A continuación especifícanse ditos procedementos de 

avaliación:  

Observación directa do traballo diario. 

Escala de observación: Mediante a observación do traballo diario realizado. 

Rexistro anecdótico persoal: Sobre aspectos destacados durante o proceso de ensino–

aprendizaxe, tanto no relativo a contidos como a actitude e comportamento. Anotacións 

e puntualizacións do avance individual. 

 

Análise e valoración das producións dos alumnos: resumos, traballos de aplicación, 

caderno da clase, textos escritos,  producións orais. 

Intercambios orais cos alumnos: diálogo, entrevista, postas en común, asembleas. 

Probas específicas: obxectivas,  abertas, resolución de exercicios, de tarefas creadas 

para a avaliación. 

Valoración  do avance colectivo. 

Na proba de control, cada actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu 

correctamente. No caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa incompleta ou 

falte algún elemento esencial, pódese valorar con 0,75; 0,5 ou 0,25 puntos.  



 

 

6-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

 

Os criterios de avaliación están desenvoltos en cada unha das unidades didácticas nas 

que se programa en cada área educativa. 

Para a avaliación xeral da área por trimestre teranse en conta os seguintes puntos coa 

porcentaxe indicada: 

Probas obxectivas: 40% (Valoración dos contidos e competencias acadadas ou 

desarrolladas nas unidades). Realización de probas escritas. 

Traballo diario: 30% (Traballos de clase: caderno, fichas,  colaboración, sociabilidade) 

Participación: 15% (Atención, motivación, esforzo) 

Comportamento: 15% (Autonomía, cumplimento de normas, organización de materiais) 

 

7-AVALIACIÓN INICIAL. 

 

 . Ao inicio do curso revisaremos os expedientes do alumnado para coñecer as 

posibles necesidades, teremos pois en conta os informes anteriores da historia do 

alumnado o que nos permitirá establecer o punto de partida das novas aprendizaxes así 

como as posibles intervencións a realizar de ser necesario.  

En canto aos indicadores de avaliación a ter en conta serán os seguintes: 

LINGUAS 

Pronuncia correcta dos diferentes fonemas 

Expresión oral e escrita clara. 

Describe escenas, persoas e obxectos. 

Vocabulario propio da idade 

Asocia maiúscula e minúsculas así como as reglas ortográficas básicas. 

Relaciona imaxe-texto 

Comprende frases e textos sinxelos. 

Produce frases e textos sinxelos. 

 MATEMÁTICAS 

Conta ata 100 

Escribe series ata 100 (crecente e decrecente) 

Suma levando 



 

Resta sen levar 

Recoñece polígonos sinxelos 

Debuxa formas geométricas 

Recoñece e utiliza dentro/fóra 

Identifica largo/corto 

 

8-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

No marco dun ensino comprensivo preténdese unha educación integradora que recoñeza 

a diversidade da poboación escolar e dea resposta ás diversas necesidades educativas 

mediante as adaptacións ós diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das 

alumnas. 

O alumnado con Necesidades Educativas Específicas de Apoio Educativo recibirá 

atención directa por parte dos profesores/as do grupo no cal se integran, coa axuda se é 

o caso do profesorado deapoio dentro da propia aula.  Excepcionalmente, en función das 

necesidades do alumno ou alumna e das adaptacións curriculares establecidas 

realizaranse intervencións.  

 A medida que avance o curso irase observando a evolución do alumnado e 

dando atención á diversidade. 

 Dentro da atención á diversidade contemplamos: 

A programación, que incluirá as actividades de recuperación e os reforzos para acadar 

dita recuperación. 

 O titor ou titora efectuará un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe 

dos seus alumnos e alumnas para detectar dificultades e necesidades co obxecto de 

buscar respostas educativas axeitadas e solicitar os oportunos asesoramentos e apoios 

(departamento de orientación, xefatura de estudos, comisión de coordinación 

pedagóxica...)    

Tanto dende a aula como dende o centro teremos que: 

Adaptarnos ás características individuais e sociais de cada alumno ou alumna. 

Ofrecer unha cultura común, respectando as peculiaridades de cada cultura propia. 

Adoptar una metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa 

diversidade. 



 

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. 

Para elo teremos en conta as seguintes estratexias: 

Adoptar organizacións flexibles dentro da aula, para potenciar o traballo con grupos 

heteroxéneos de alumnos e alumnas. 

Realizar as medidas de atención á diversidade (reforzo educativo, adaptacións 

curriculares  e grupos flexibles) 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. 

Modificacións no tempo das aprendizaxes. 

Adecuación da metodoloxía. 

Adecuación das actividades ás diferenzas individuais do alumnado. 

Actividades sinxelas e repetitivas. 

Traballo individual sobre os aspectos da materia nos que o alumnado presenta carencias.

  

Para conseguir  isto teremos en conta os seguintes recursos: 

Actividades de repaso, de reforzo e ampliación de cada unidade. 

 

9-ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE  CONVIVENCIA  

 

Os valores que se tratarán interdisciplinarmente serán os seguintes: 

Educación Moral e Cívica: dende a propia práctica educativa, axudarase a promover 

actitudes de tolerancia e respecto a través de actividades que fomenten a reflexión  e a 

diversidade de puntos de vista entre o alumnado. Do mesmo xeito, o feito de levar a 

cabo unha metodoloxía onde se desenvolva non só a persoa a nivel individual senón en 

relación co grupo-clase, da lugar a que se xeren actitudes de colaboración e 

coordinación nesas pequenas comunidades de aprendizaxe. 

Educación para a Paz: preténdese que o alumnado adquira actitudes que favorezan a 

resolución pacífica de conflitos entre o mesmo e tamén cara a realidade social. De igual 

modo, como acontecemento significativo, traballarase o Día da Paz co alumnado, sen 

que isto supoña o tratamento exclusivo destes contidos neste día, senón que será no día 



 

a dia da clase, é dicir, na convivencia entre o alumnado onde se adquiran ditos valores e 

actitudes. 

Educación para a saúde e a calidade de vida: dende a práctica educativa, búscase que o 

alumnado sexa consciente da necesidade do coidado da súa saúde, o que levará unha 

determinada calidade de vida. Así, a través dos contidos tratados a través de diversas 

unidades didácticas como os deportes, o corpo humanos, os sentidos, … traballaranse os 

hábitos de vida saudables e os coidados do corpo humano.  

Educación para a Igualdade de Oportunidades entre sexos: no desenvolvemento da 

programación procurarase o non tratamento diferenciado entre os alumnos e as alumnas 

á hora de deseñar asactividades. De igual modo, pretenderase que o alumnado adquira 

actitudes e valores de non discriminación por razón de sexos, e a necesidade de 

igualdade no tratamento de determinados aspectos e contidos. 

Educación para o Ocio: búscase que o alumnado saiba desenvolver a capacidade de 

aproveitar o tempo de lecer en actividades que fomenten o desenvolvemento persoal. 

Educación Ambiental: durante o desenvolvemento da programación traballaranse 

aspectos relacionados co contorno e o coidado do mesmo, potenciando no alumnado o 

respecto pola natureza. Ademais, afondarase en conceptos como a contaminación, a 

reciclaxe,… e os procedementos e actitudes que se necesitan para afrontar 

responsabilidades cara o coidado medio ambiente. 

Educación Sexual: preténdese que o alumnado coñeza e aprecie os aspectos biolóxicos, 

emocionais e sociais da sexualidade, así como os papeis sexuais femininos e masculinos 

no exercicio da sexualidade como unha actividade de plena comunicación entre as 

persoas. 

Educación Viaria: directamente relacionada con este contido transversal por tratar a 

seguridade viaria (sinais de tráfico e normas de circulación para os peóns) 

Educación para o Consumidor: dende a práctica docente procurarse que o alumnado 

adquira a capacidade de emitir xuízos críticos sobre a información que pode atopar non 

só nos medios de comunicación (televisión, radio, internet, …) se non tamén aquela que 

se expón dende a realidade máis próxima. 

 

Dende as propias áreas, fomentaremos ditos valores, de ahí a idea fundamental de 

interdisciplinariedade que se debe dar da relación entre todas as áreas e materias 

curriculares. Polo tanto, con dita interdisciplinariedade preténdese que o alumnado non 



 

cree na súa mente compartimentos estancos, senón que saiba relacionar o traballado nas 

diferentes materias e atope unha aplicación das aprendizaxes alcanzadas na vida diaria. 

Traballo específico,  sobre a convivencia, reforzo da súa autoestima e valoración 

persoal: 

Emprega algunhas estratexias de relaxación a través de diferentes actividades. 

Realiza descricións dos estados de ánimo. 

Comunica características físicas propias e alleas que acompañan as emocións. 

Dramatiza estratexias de control de impulsos. 

Identifica expresións, sentimentos, estados de ánimo na comunicación verbal (posturas, 

xestos…) propios e alleos. 

Participa en debates, conversacións respectando a quenda de palabra. 

Presta e recibe axuda en actividades grupais. 

Busca solución a conflitos que se dan no colexio en  pequenas asembleas de aula. 

Fai un uso responsable de todo o material do colexio. 

Fai uso de fórmulas sinxelas de tratamento na actividade diaria (cando chega ao colexio, 

cando recibe axuda, cando necesita axuda…) 

Respecta aos demais usando una linguaxe axeitada á súa idade. 

     Ademais, realizaranse actividades donde se fomentarán actitudes que favorecen a 

convivencia: 

Celebración da Semana da Convivencia e o Día da Paz. Nestas datas organízanse 

diferentes actividades para fomentar e resaltar a importancia dunha boa convivencia.  

Outras celebracións levadas a cabo no colexio en coordinación cos diferentes equipos ( 

Samaín, Magosto, Nadal, Entroido, Letras Galegas...) 

Actividades relacionadas con xogos, especialmente xogos populares. 

Saídas fóra do centro con alumnos dos doutros cursos. 

Desde o centro anímase ás familias a ter un contacto periódico cos mestres dos  CPI 

Eusebio Lorenzo Baleirón. 

 

 

 

10-ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 

 



 

A finalidade  do Plan TIC é a de que as Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

se incorporen como un recurso máis ós procesos de ensino-aprendizaxe. Dende esta 

programación, traballarase coas TIC atendendo ás directrices establecidas no Plan TIC 

elaborado polo centro educativo. 

A idea principal deste proxecto non é que os alumnos aprendan informática, iso xa se irá 

conseguindo implicitamente na medida en que eles vaian traballando cos medios, senón 

que as TIC nos sirvan para achegalos a todo o mundo de posibilidades informativas, 

formativas e de comunicación. 

 É fundamental que a integración das TIC nas aulas chegue a todo o alumnado, por iso 

establecerase dentro do horario lectivo de 2º curso de educación primaria, unha hora 

semanal de traballo na aula de informática.  

As accións máis habituais de utilización das novas tecnoloxías a nivel de aula e de 

centro son as que se detallan a continuación: 

Exposición do profesor apoiada nas novas tecnoloxías: Os contidos traballados na aula, 

serán reforzados mediante proxección de informacións relacionadas coa temática, as 

cales permitirán a ampliación de contidos e a concienciación, por parte do alumnado, da 

diversidade de fontes de onde podemos obter ditas informacións. Para iso recurriremos 

a diversas páxinas web educativas, onde se ofrecen programas educativos. Algúns deles 

serán os seguintes:  

Proxecto Alquimia (Portal Eucativo da Xunta de Galicia) 

Aplicacións LIM sobre temáticas específicas 

Aplicacións JCLIC sobre temáticas específicas 

Outros… 

Iniciación á informática:  

Uso correcto do hardware do ordenador (manexo do teclado, da pantalla…) 

Inicio no emprego de procesador de textos Word . 

Aprendizaxe por investigación. Durante o curso o alumnado realizará diversos traballos 

que permitirán o uso da rede como fonte de información, ensinándolles a discernir 

aquelas informacións importantes e dándolles pautas para o bo uso da rede. Polo tanto, 

será unha aprendizaxe por investigación conducido e previamente traballado. 

Uso de todo tipo de materiais e software que facilite a súa aprendizaxe e favoreza a 

adquisición de todo tipo de habilidades, destrezas e coñecementos . 

Escoita,ve e reproduce cancións , contos, poemas procedentes das tecnoloxías da 

información e comunicación. 



 

Identifica informacións relevantes de textos axeitados a súa ideade grazas ao soporte 

informático. 

Usa as tic para acceder a diferentes textos (cancións, imaxes, poesías…) como fonte de 

lecer. 

Ilustra, de maneira guiada, escritos de forma creativa iniciándose nun programa 

informático de debuxo. 

Escribe, de maneira moi guiada, textos moi sinxelos usando un programa informático de 

procesamento de textos. 

Realiza actividades seleccionadas de internet, axeitadas a súa idade. 

Resumindo, pouco a pouco os alumnos deben usar as novas tecnoloxías con certa 

autonomia, realizar actividades sinxelas, uso de ferramentas educativas específicas e 

axeitadas ao seu nivel, iniciarse nun programa de tratamento de textos para a  

realización  dalgunha tarefa . 

 

 

11-ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E 

AO PROXECTO  LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

 

O proxecto lector do centro pretende contribuír á mellora da competencia lectora e ao 

desenvolvemento do hábito lector no alumnado do centro, así como a descubrir e tomar 

conciencia do pracer da lectura. 

 Con este plan queremos dinamizar o traballo que desenvolvemos os diferentes 

protagonistas da acción educativa, especialmente o alumnado, o profesorado e as 

familias, de modo que todos camiñemos xuntos na mesma dirección, contribuíndo aos 

mesmos fins e obxectivos tales como: 

Favorecer que o desenvolvemento da competencia lectora se converta en elemento 

prioritario e asunto colectivo do centro, as familias e a comunidade. 

Potenciar o desenvolvemento do hábito lector e a mellora da competencia lectora dende 

todas as áreas e materias do currículo, tendo en conta as especificidades de cada unha 

delas. 

Ofrecer aos mestres orientacións que axuden a mellorar nos alumnos o 

desenvolvemento daquelas competencias, habilidades e estratexias, no marco de 

situacións significativas e relevantes da lectura, que lles permitan converterse en 



 

lectores competentes, capaces de comprender, reflexionar, interpretar e usar diversos 

tipos de textos. 

Contribuír á sistematización e coherencia das prácticas profesionais que se desenvolven 

en relación coa lectura e favorecer a súa integración no proceso de ensino- aprendizaxe 

das diferentes áreas e materias do currículo. 

Converter a biblioteca escolar nun espazo dinámico para o desenvolvemento da 

competencia lectora e o fomento do hábito lector de toda a comunidade educativa. 

Potenciar a actualización e a formación do profesorado para que contribúan, de xeito 

relevante, ao mellor desenvolvemento da competencia lectora do noso alumnado. 

A medida que o curso avance, e coa presenza dunha pequena biblioteca de aula, o fin é 

espertar no neno o gusto pola lectura, sendo este un momento de entretemento  no que o 

alumno decide o que lle gusta ler. 

Ademais, haberá 20 minutos diarios adicados á lectura onde os nenos aprenderán a 

disfrutar da mesma de xeito autónomo e lúdico. 

As actividades plantexadas no 2º curso de Educación Primaria para o desenvolvemento  

do Proxecto lingüístico  e Proxector Lector de centro son: 

Lectura de libros plantexados polo titor/a en cada trimestre. 

Lectura, escoita de contos ilustrados, cómics, folletos e revistas . 

Uso da Biblioteca de aula e centro de maneira guiada para a procura de información e o 

lecer. 

“Hora de ler” (20 minutos diarios adicados á lectura de maneira interdisciplinar). 

Selección de libros en función das súas preferencias. 

Expresión dos seus gustos na lectura opinando sobre diferentes contos, poemas… 

Reescritura de textos de maneira guiada. 

Ilustración de textos usando diferentes técnicas. 

Dramatización de textos sinxelos en galego. 

 

12-ACTIVIDADES DE REFORZO / RECUPERACIÓN  

 

Temos en conta que non todo o alumnado adquire ao mesmo tempo e coa mesma 

intensidade os contidos traballados. Por iso a ensinanza está deseñada de modo que 

asegure un nivel mínimo para todos os/as alumnos/as ao final do curso. Nun primeiro 

momento traballaremos os contidos xerais e básicos, para pasar a un segundo nivel de 



 

profundización, ampliación e de ser necesario de reforzo. O alumnado que requira apoio 

educativo recibirá este dentro do grupo aula preferentemente. 

Usaremos con este fin: 

 

Actividades de repaso, reforzo e ampliación atendendo ás necesidades de cada alumno 

(desarrollando e potenciando as súas capacidades de maneira motivante, consolidando e 

ampliando a aprendizaxe, repasando e facilitando a adquisición dos contidos máis 

complexos). 

Traballos de asignación individualizada ou grupal segundo as necesidades. 

Actividades específicas de: 

 Exactitude lectora (substitucións, confusións, inversións, rotacións, omisións, 

adicións de letras) 

 Mecánica lectora (lentitude, silabeo, vacilacións…) 

 Comprensión lectora (comprensión de palabras, frases, idea principal, resumo do 

texto…) 

 Caligrafía (forma, tamaño,trazado…) 

 Ortografía 

Prevención de dificultades de matemáticas (percepción e atención, orientación espacial, 

temporal, memoria, razoamento lóxico, habilidade numérica) 

 Cálculo mental 

 Resolución de problemas 

 

13-MATERIAIS DIDÁCTICOS  

 

Para a selección dos materiais, tívose en conta non só a súa calidade senón tamén a 

adecuación das características dos mesmos cos aspectos curriculares do contexto 

educativo, é dicir, cos obxectivos educativos, cos contidos que se van a tratar, coas 

características do alumnado e do contexto e coas posibles estratexias didácticas 

deseñadas.  

No relativo aos medios que se empregarán para o desenvolvemento da programación, 

aparecerán expostos a continuación segundo sexan medios tradicionais, audiovisuais ou 

tecnolóxicos: 



 

Medios tradicionais: Impresos (libros de texto; libros de literatura infantil; fotocopias 

sobre diversos contidos educativos tratados nas unidades didácticas, xornais, revistas, 

dicionarios, …), taboleiros didácticos (encerado, murais, láminas …), xogos 

(quebracabezas, sopas de letras, ábacos, euros, barallas didácticas, tarxetas de imaxes-

palabras …), contos multimedia, e material funxible (ceras, goma, lapis,…) 

Medios audiovisuais: uso do ordenador, materiais sonoros (Cd’s temáticos) 

Novas tecnoloxías: Programas ou aplicacións informáticas educativas correspondentes 

coas temáticas tratadas durante o curso.  

 

 

14-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

A elaboración da Programación das Actividades Complementarias e Extraescolares 

contémplase como un proceso aberto e flexible .  

Ditas actividades, iranse programando estando pendentes de concreción 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TERCEIRO DE PRIMARIA.  CURSO 

2015/2016. 

 

ÍNDICE: 

 

Introdución e contextualización. 

Obxectivos da etapa. 

Criterios de avaliación (relacionados cos respectivos estándares de aprendizaxe e 

competencias básicas) e concreción dos mínimos esixibles. 

Actividades de aprendizaxe asociadas a cada bloque de contido. 

Instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe. 

Metodoloxía. 

Temporalización. 

Procedementos de avaliación. 

Criterios de cualificación. 



 

Directrices e instrumentos para a realizaciónda avaliación inicial. 

Medidas de atención á diversidade. 

Accións de educación en valores e de contribución ao plan de convivencia. 

Accións de contribución ao Plan TIC do centro. 

Accións de contribución ao Proxecto Lector e Proxecto Lingüístico do centro. 

Actividades de reforzo/recuperación. 

Materiais didácticos.  

Actividades complementarias e extraescolares. 

Procedemento e sistemática de control, seguimento e avaliación do grao de consecución 

das competencias básica e obxectivos da etapa, por parte do alumnado. 

 

Procedemento e indicadores para a avaliación da propia programación/práctica docente. 

 

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

A presente programación foi elaborada a partir das pautas propostas pola comisión de 

coordinación pedagóxica, entregadas pola xefa de estudos ós titores. 

Este curso, seguindo as propostas presentadas no claustro e na comisión de 

coordinación pedagóxica, terceiro de primaria participará no proxecto interdisciplinar 

que se vai levar a cabo no centro que se organizará arredor do tema as VIAXES, e cuias 

actividades serán recollidas na memoria final. 

Esta programación está destinada a dezaoito alumnos/as de entre sete e oito anos.Tres 

deles son repetidores e outro ten unha ACI. O alumnado proven na súa maioria do 

propio Concello. Ao redor do 75% do alumnado de terceiro de primaria utiliza o galego 

como a súa lingua vehicular. A grande maioria do noso alumnado pertence a familias 

estruturadas. 

 

OBXECTIVOS DA ETAPA. 

Os obxectivos fixados para a etapa da educación primaria segundo o decreto 105/2014, 

do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia) son os que se relacionan na seguinte táboa. En 

terceiro de primaria tratarei de adecuar estes obxectivos os nosos alumnos. 

 

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. 

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. 

  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E  CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 

 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

CIENCIAS 

 DA 

NATUREZ

A 

Realizar un proxecto para a 

obtención dun produto como 

resultado dun problema 

formulado, elaborando con 

certa autonomía 

documentación sobre o 

proceso. 

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, 

CMC

T, 

CSIE

E, CD 

Busca, selecciona e 

organiza a información 

importante, obtén 

conclusións e comunica o 

resultado. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Realizar un proxecto para a 

obtención dun produto como 

resultado dun problema 

formulado, elaborando con 

certa autonomía 

documentación sobre o 

proceso. 

Manifesta certa autonomía 

na observación, 

planificación e execución 

de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de 

decisións. 

CAA, 

CMC

T, 

CSIE

E 

Manifesta certa autonomía 

na observación, 

planificación e execución 

de accións e tarefas. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Establecer conxecturas de 

sucesos ou problemas que 

ocorren no seu contorno por 

medio da observación, e obter 

Establece conxecturas de 

sucesos ou problemas do 

seu contorno mediante a 

observación obtén unha 

CAA, 

CMC

T, 

CSIE

Establece conxecturas de 

sucesos ou problemas. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

unha información. información. E 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

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. 

Coñece e aplica estratexias 

para estudar e traballar de 

forma eficaz 

individualmente e en 

equipo, amosando 

habilidades para a 

resolución pacífica de 

conflitos. 

CAA, 

CMC

T, 

CSC, 

CSIE

E 

É capaz de traballar 

individualmente e en 

equipo e de resolver 

conflictos de forma 

pacífica. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Coñecer a morfoloxía externa 

do propio corpo e os órganos 

máis importantes para o seu 

funcionamento. 

Explica a morfoloxía 

externa do propio corpo, o 

seu funcionamento nun 

sentido global e os cambios 

nas distintas etapas da vida. 

CMC

T 

Coñece e distinguir as 

partes do corpo. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Coñecer a morfoloxía externa 

do propio corpo e os órganos 

máis importantes para o seu 

funcionamento. 

Coñece os principais 

órganos vitais e entende a 

súa importancia no 

funcionamento do 

organismo. 

CMC

T 

Coñece os principais 

órganos vitais e entende a 

súa importancia no 

funcionamento do 

organismo. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

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. 

Emprega hábitos de 

hixiene, de exercicio e de 

alimentación sa na escola. 

CMC

T, 

CSC 

Emprega hábitos de 

hixiene, de exercicio e de 

alimentación sa na escola. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

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. 

Recoñece algúns factores 

causantes das enfermidades 

máis habituais (caries, 

catarros, gripe e obesidade) 

e aplica actuacións para á 

súa prevención. 

CMC

T 

Coñece e prevén algunhas 

enfermidades habituais dos 

nenos. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Deseñar un menú equilibrado 

para a súa idade. 

Clasifica alimentos en 

función dos nutrientes 

principais. 

CMC

T 

Separa alimentos segundo 

o seu tipo. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Deseñar un menú equilibrado 

para a súa idade. 

Diferencia entre dieta 

equilibrada e non 

equilibrada e elabora un 

menú saudable na escola. 

CMC

T, 

CSC, 

CSIE

E 

Diferencia entre dieta 

equilibrada e non 

equilibrada. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Identificar e clasificar, con 

criterios científicos, animais e 

plantas do seu contorno 

próximo, recoñecer as súas 

Observa, identifica e 

recoñece as características 

básicas e clasifica animais 

vertebrados e invertebrados 

CMC

T, 

CSIE

E 

Clasifica animais 

vertebrados e 

invertebrados do seu 

contorno 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

características principais e 

buscar información en fontes 

variadas. 

do seu contorno, con 

criterio científico. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Identificar e clasificar, con 

criterios científicos, animais e 

plantas do seu contorno 

próximo, recoñecer as súas 

características principais e 

buscar información en fontes 

variadas. 

Observa, identifica e 

recoñece as características 

das plantas do seu contorno 

e clasifícaas con criterio 

científico. 

CMC

CT, 

CCL, 

CSIE

E 

Clasifica as plantas do seu 

contorno. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Identificar e clasificar, con 

criterios científicos, animais e 

plantas do seu contorno 

próximo, recoñecer as súas 

características principais e 

buscar información en fontes 

variadas. 

Utiliza claves e guías para 

a clasificación de animais e 

plantas. 

CMC

CT, 

CAA 

Clasifica animais e plantas 

atendendo a distintos 

criterios. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

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. 

Coñece as funcións de 

relación, reprodución e 

alimentación dun ser vivo e 

as explica empregando 

diferentes soportes. 

CMC

T 

Explica as funcións de 

relación, reproducción e 

alimentación nun ser vivo. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

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. 

Rexistra e comunica de 

xeito oral e escrito os 

resultados da observación 

do ciclo vital previamente 

planificado. 

CMC

T, 

CCL, 

CSIE

E, CD 

Coñece o ciclo vital das 

persoas. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

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. 

Coñece algunhas fontes de 

enerxía, os seus usos e a 

súa intervención na vida 

cotiá. 

CMC

T, 

CSC 

Coñece algunhas fontes de 

enerxía, os seus usos e a 

súa intervención na vida 

cotiá. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

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. 

Emprega actitudes 

responsables de aforro 

enerxético e de recollida de 

residuos na escola. 

CMC

T, 

CSC 

Emprega actitudes 

responsables de aforro 

enerxético e de recollida 

de residuos na escola. 

CIENCIAS Realizar experiencias sinxelas Explica os cambios de CMC Explica os cambios de 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

DA 

NATUREZ

A 

e pequenas investigacións para 

recoñecer os cambios de 

estado da auga e os efectos de 

forzas coñecidas no 

movemento dos corpos. 

estado da auga en 

fenómenos naturais e 

situacións da vida cotián. 

T, 

CCL 

estado da auga. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Realizar experiencias sinxelas 

e pequenas investigacións para 

recoñecer os cambios de 

estado da auga e os efectos de 

forzas coñecidas no 

movemento dos corpos. 

Realiza experiencias 

sinxelas para identificar as 

forzas que fan que os 

obxectos se movan en 

situacións reais. 

CMC

T 

Distinguir distintos tipos 

de forzas. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Realizar mesturas sinxelas con 

sustancias relacionadas coa 

vida doméstica e do contorno, 

achegando conclusións sobre 

os resultados. 

Compara densidades de 

diferentes sustancias que 

emprega diariamente con 

respecto á auga. 

CMC

T 

Compara densidades de 

diferentes sustancias que 

emprega diariamente con 

respecto á auga. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Realizar mesturas sinxelas con 

sustancias relacionadas coa 

vida doméstica e do contorno, 

achegando conclusións sobre 

os resultados. 

Realiza algunhas mesturas 

de uso doméstico e 

presenta conclusións dos 

resultados. 

CMC

T 

Realiza mesturas sinxelas. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Manipular e observar o 

funcionamento de aparellos e 

máquinas sinxelas simples e 

das complexas máis habituais 

e observar o seu uso na vida 

cotiá. 

Coñece e emprega 

obxectos, aparellos e 

máquinas sinxelas de uso 

cotián na escola analizando 

o seu funcionamento. 

CMC

T 

Coñece e emprega 

obxectos, aparellos e 

máquinas sinxelas de uso 

cotián na escola. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

Manipular e observar o 

funcionamento de aparellos e 

máquinas sinxelas simples e 

das complexas máis habituais 

e observar o seu uso na vida 

cotiá. 

Identifica e explica a 

enerxía que empregan 

obxectos, aparellos e 

máquinas sinxelas de uso 

habitual na vida cotiá. 

CMC

T, 

CCL, 

CSC 

Identifica a enerxía que 

empregan obxectos, 

aparellos e máquinas 

sinxelas de uso habitual na 

vida cotiá. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

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. 

Identifica e describe oficios 

en función dos materiais, 

das ferramentas e das 

máquinas que empregan. 

CMC

T, 

CCL, 

CSC 

Identifica e describe 

oficios. 

CIENCIAS 

DA 

NATUREZ

A 

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 

Aplica os coñecementos ao 

deseño e construción 

dalgún obxecto ou aparello 

sinxelo, empregando 

operacións matemáticas no 

cálculo previo, así como as 

tecnolóxicas: unir, cortar, 

CMC

T, 

CCEC

, CD 

Construe aparellos 

sinxelos basados en 

modelos dados. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

soportes. pegar... 

     

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

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, 

CMC

T 

Busca información,  

selecciona a máis relevante 

e comunícaa oralmente. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Manifesta autonomía na 

planificación e execución 

de accións e tarefas 

coidando a súa 

presentación, ten iniciativa 

na toma de decisións e 

asume responsabilidades. 

CSIE

E, 

CAA, 

CMC

T 

É autónomo cando realiza 

as tarefas. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Empregar estratexias de 

traballo cooperativo, adoitar 

un comportamento de respecto 

e tolerancia ante as diferentes 

ideas e achegas alleas nos 

diálogos e debates. 

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. 

CSC, 

CAA, 

CMC

T 

Ser quen de participar en 

actividades individuais e 

grupais de xeito 

democrático. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Coñecer a terminoloxía propia 

da área e achegarse a 

comprender textos sinxelos de 

carácter social, xeográfico e 

histórico. 

Identifica a terminoloxía 

propia da área e comprende 

textos sinxelos de carácter 

social, xeográfico e 

histórico. 

CCL, 

CMC

T, 

CSC 

Identifica a terminoloxía 

propia da área e 

comprende textos sinxelos 

de carácter social, 

xeográfico e histórico. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Recoñecer e situar os 

elementos principais do 

Identifica, localiza os 

elementos principais do 

CMC

T, CD 

Identifica, localiza os 

elementos principais do 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

sistema solar: o Sol, os 

planetas e as súas 

características básicas 

empregando as TIC. 

Sistema Solar: o Sol, os 

planetas e recoñece 

algunha das súas 

características básicas 

empregando as TIC. 

Sistema Solar: o Sol, os 

planetas e recoñece 

algunha das súas 

características básicas. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Interpretar o tempo 

atmosférico en mapas do 

tempo sinxelos da comunidade 

autónoma. 

Interpreta mapas do tempo 

sinxelos de Galicia 

distinguindo os seus 

elementos principais. 

CMC

T, 

CAA 

Interpreta mapas do tempo 

sinxelos de Galicia 

distinguindo os seus 

elementos principais. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Diferenciar entre clima e 

tempo atmosférico, recoñecer 

as tres grandes zonas 

climáticas mundiais e 

comparalas co clima do espazo 

no que vive. 

Diferencia entre clima e 

tempo atmosférico. 

CMC

T 

Diferencia entre clima e 

tempo atmosférico. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Diferenciar entre clima e 

tempo atmosférico, recoñecer 

as tres grandes zonas 

climáticas mundiais e 

comparalas co clima do espazo 

no que vive. 

Nomea as tres grandes 

zonas climáticas do planeta 

e identifica algunha 

característica principal que 

se identifique co clima da 

súa contorna. 

CMC

T, 

CCL 

Coñece o clima do seu 

contorno e comparao con 

outros do resto do mundo. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Explicar como se produce o 

ciclo da auga e as súas fases 

relacionándoos cos elementos 

da paisaxe da súa contorna 

próxima. 

Escribe ordenadamente as 

fases nas que se produce o 

ciclo da auga. 

CMC

T, 

CAA 

Escribe ordenadamente as 

fases nas que se produce o 

ciclo da auga. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Explicar que é unha paisaxe, 

os seus elementos básicos e 

recoñecer os distintos tipos de 

paisaxes de Galicia. 

Define paisaxe, identifica 

os seus elementos e 

recoñece as diferentes tipos 

de paisaxe básicas na 

comunidade autónoma. 

CMC

T, 

CCL 

Define paisaxe, identifica 

os seus elementos e 

recoñece as diferentes 

tipos de paisaxe básicas na 

comunidade autónoma. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Localiza nun mapa os 

principais elementos da 

paisaxe: unidades de relevo 

e ríos máis importantes da 

comunidade autónoma. 

CMC

T, 

CAA 

Localiza nun mapa os 

principais elementos da 

paisaxe. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Explicar a importancia e as 

consecuencias da intervención 

humana no medio próximo 

valorando a necesidade dun 

desenvolvemento sostible. 

Explica o impacto e as 

consecuencias negativas 

que a acción humana ten 

sobre o medio máis 

próximo. 

CSC, 

CCL 

Explica o impacto e as 

consecuencias negativas 

que a acción humana ten 

sobre o medio máis 

próximo. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Explicar a importancia e as 

consecuencias da intervención 

humana no medio próximo 

valorando a necesidade dun 

desenvolvemento sostible. 

Explica a importancia de 

coidar a atmosfera e as 

consecuencias de non 

facelo. 

CSC, 

CCL 

Explica a importancia de 

coidar a atmosfera e as 

consecuencias de non 

facelo. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Explicar a importancia e as 

consecuencias da intervención 

humana no medio próximo 

valorando a necesidade dun 

desenvolvemento sostible. 

Propón algunhas medidas 

para o desenvolvemento 

sostible e un consumo 

responsable. 

CSC, 

CCL 

Propón algunhas medidas 

para o consumo 

responsable. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Describe de forma sinxela 

os movementos terrestres, 

o eixe do xiro e os polos 

xeográficos. 

CMC

T, 

CCL 

Describe de forma sinxela 

os movementos terrestres, 

o eixe do xiro e os polos 

xeográficos. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

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. 

CMC

T, 

CCL 

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. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Identifica a Lúa como 

satélite da Terra e describe 

algunha das súas 

característica principais. 

CMC

T, 

CCL 

Identifica a Lúa como 

satélite da Terra. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Describe de forma sinxela 

os movementos terrestres, 

o eixe do xiro e os polos 

xeográficos. 

CMC

T, 

CCL 

Describe de forma sinxela 

os movementos terrestres, 

o eixe do xiro e os polos 

xeográficos. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

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. 

CMC

T, 

CCL 

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. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Localizar o planeta Terra e a 

Lúa no sistema solar 

recoñecendo as súas 

Identifica a Lúa como 

satélite da Terra e describe 

algunha das súas 

CMC

T, 

CCL 

Identifica a Lúa como 

satélite da Terra. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

características principais, 

movementos e consecuencias 

máis directas que producen na 

súa vida diaria e na contorna 

próxima. 

característica principais. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Identifica, nomea e 

describe as capas da Terra. 

CMC

T, 

CCL 

Identifica, nomea e 

describe as capas da Terra. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Explica que é un volcán e 

que acontece cando entra 

en erupción e nomea 

algunha medida para previr 

danos. 

CMC

T, 

CCL, 

CAA 

Explica que é un volcán e 

que acontece cando entra 

en erupción. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Identifica, nomea e 

describe as capas da Terra. 

CMC

T, 

CCL 

Identifica, nomea e 

describe as capas da Terra. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Explica que é un volcán e 

que acontece cando entra 

en erupción e nomea 

algunha medida para previr 

danos. 

CMC

T, 

CCL, 

CAA 

Explica que é un volcán e 

que acontece cando entra 

en erupción. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Identificar as distintas formas 

de representar a superficie 

terrestre e localizar o lugar no 

que vive. 

Recoñece as distintas 

formas de representación 

da Terra, planos, mapas, 

planisferios e globos 

terráqueos. 

CMC

T, 

CCL 

Recoñece as distintas 

formas de representación 

da Terra, planos, mapas, 

planisferios e globos 

terráqueos. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Distinguir entre planos e 

mapas, incluíndo os 

planisferios, facendo sinxelas 

interpretacións con escalas e 

signos convencionais básicos 

sobre mapas ou planos da súa 

Diferencia entre plano, 

mapa e planisferios, 

interpreta unha escala 

sinxela nun mapa e 

identifica signos 

convencionais máis usuais 

CMC

T, 

CAA 

Diferencia entre plano, 

mapa e planisferios. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

entorna próxima. e básicos que poden 

aparecer nel. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Orientarse no espazo próximo 

empregando algunha técnica 

de orientación e instrumentos. 

Orientase no espazo 

empregando algunha 

técnica de orientación e 

instrumento. 

CMC

T, 

CAA 

Orientase no espazo 

empregando algunha 

técnica de orientación e 

instrumento. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Identifica e nomea 

fenómenos atmosféricos e 

describe as causas que 

producen a formación das 

nubes e as precipitacións. 

CMC

T, 

CCL 

Identifica e nomea 

fenómenos atmosféricos. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Identifica e sabe usar os 

distintos aparellos de 

medida que se utilizan para 

a recollida de datos 

atmosféricos. 

CMC

T, 

CD, 

CAA 

Identifica os distintos 

aparellos de medida que se 

utilizan para a recollida de 

datos atmosféricos. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Coñecer cal e a función dunha 

estación meteorolóxica e facer 

pequenas observacións. 

Describe unha estación 

meteorolóxica, explica a 

súa función, confecciona e 

interpreta gráficos moi 

básicos de temperaturas e 

precipitacións. 

CSIE

E, 

CAA, 

CMC

T, 

CCL 

Identifica unha estación 

meteorolóxica e explica a 

súa función. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Expoñer e explicar a 

organización social, política e 

territorial da contorna próxima 

a través da interpretación dun 

mapa mental. 

Describe a estrutura básica 

da organización social, 

política e territorial da 

contorna próxima. 

CSC, 

CCL 

Identifica a estrutura 

básica da organización 

social da contorna 

próxima. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Valorar a diversidade cultural, 

social, política e lingüística de 

Galicia respectando as 

diferenzas. 

Recoñece, partindo da 

realidade galega, a 

diversidade cultural, social, 

política e lingüística nun 

mesmo territorio como 

fonte de enriquecemento 

cultural. 

CSC, 

CEC 

Recoñece, partindo da 

realidade galega, a 

diversidade cultural 

galega. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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 

Define demografía, 

comprende os principais 

conceptos demográficos e 

os representa en gráficas 

sinxelas. 

CSC, 

CMC

T, 

CCL 

Identifica conceptos 

demográficos. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

os resultados. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Distinguir entre materias 

primas e produtos elaborados e 

asocialos cos diferentes 

sectores produtivos e 

económicos da zona. 

Diferencia entre materias 

primas e produtos 

elaborados e os asocia cos 

diferentes sectores 

produtivos e económicos 

da contorna. 

CMC

T, 

CCL 

Diferencia entre materias 

primas e produtos 

elaborados e os asocia cos 

diferentes sectores 

produtivos e económicos 

da contorna. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Coñecer as normas básicas e 

sinxelas de circulación e 

utilizalas como persoa usuaria 

de medios de transporte. 

Coñece, utiliza e respecta 

as normas básicas de 

circulación. 

CSC Coñece, utiliza e respecta 

as normas básicas de 

circulación. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Coñecer as nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos 

históricos relevantes de 

Galicia. 

Recoñece o século como 

unidade de medida do 

tempo histórico e localiza 

feitos situándoos como 

sucesivos a.C o d.C 

CMC

T, 

CAA 

Recoñece o século como 

unidade de medida do 

tempo. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Coñecer as nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos 

históricos relevantes de 

Galicia. 

Sitúa nunha liña do tempo 

feitos do pasado da súa 

contorna datando os 

comezos e finais das 

épocas estudadas. 

CMC

T, 

CAA 

Ordena feitos históricos 

relevantes no tempo. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Identifica no tempo e no 

espazo algúns dos restos ou 

acontecementos da 

Prehistoria e da Idade 

Antiga de Galicia, 

describindo algunha 

característica fundamental. 

CSC, 

CMC

T 

Identifica algúns dos restos 

ou acontecementos da 

Prehistoria. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Distingue entre prehistoria 

e historia recoñecendo a 

importancia das 

manifestacións escritas 

como avances que supoñen 

a transición entre esas 

épocas. 

CSC, 

CCL 

Distingue entre prehistoria 

e historia recoñecendo a 

importancia das 

manifestacións escritas. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Describe algúns aspectos 

relacionados coa forma de 

vida e as estruturas básicas 

de organización social da 

cultura castrexa. 

CSC, 

CCL 

Recoñece algún aspectos 

da cultura castrexa. 

CIENCIAS Recoñecer algúns vestixios do Identifica algúns vestixios CSC, Identifica algúns vestixios 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

SOCIAIS pasado, presentes na contorna 

próxima, como fontes 

históricas para coñecer o 

pasado e como elementos 

integrantes da contorna actual. 

do pasado na contorna e 

recoñece o seu valor como 

fonte histórica. 

CCEC do pasado na contorna. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

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 

Identifica, valora e 

respecta o patrimonio 

natural, histórico, cultural 

e artístico do contorno 

próximo. 

     

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Describir as características dos 

elementos presentes no 

contexto e as sensacións que 

as obras artísticas provocan. 

Establece unha orde ou 

pautas para seguir no 

procedemento de 

observación dos elementos 

do contexto, e na súa 

comunicación oral ou 

escrita. 

CCL, 

CAA 

 Describe as características 

dos elementos presentes no 

contexto próximo. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Describir as características dos 

elementos presentes no 

contexto e as sensacións que 

as obras artísticas provocan. 

Describe as características 

dos feitos artísticos e as 

sensacións que as obras 

provocan. e expresa as súas 

apreciacións persoais cun 

criterio artístico. 

CCL, 

CCEC 

Describe as características 

dos feitos artísticos. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (EDN 

PLÁSTICA) 

Describir as características dos 

elementos presentes no 

contexto e as sensacións que 

as obras artísticas provocan. 

Identifica e coñece os 

termos propios da linguaxe 

plástica. 

CCL, 

CCEC 

Identifica alguns termos 

propios da linguaxe 

plástica. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Interpretar o contido das 

imaxes e representacións do 

espazo presentes no contexto, 

con identificación das 

posicións dos elementos 

plásticos no espazo. 

Interpreta e valora a 

información que ofrecen as 

imaxes no contexto social e 

comunica as sensacións, 

elaborando informacións 

básicas. 

CCL, 

CCEC 

Interpreta e valora a 

información que ofrecen as 

imaxes no contexto social. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Interpretar o contido das 

imaxes e representacións do 

espazo presentes no contexto, 

con identificación das 

posicións dos elementos 

plásticos no espazo. 

Identifica a posición dos 

elementos plásticos tendo 

en conta as técnicas 

espaciais. 

CCEC

, CCL 

Identifica a posición dos 

elementos plásticos. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

Clasificar texturas, formas e 

cores atendendo a distintos 

criterios. 

Clasifica texturas e 

tonalidades de formas 

naturais e artificiais 

exploradas desde diferentes 

CCEC

, CCL 

Clasifica texturas e 

tonalidades. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

PLÁSTICA) ángulos e posicións. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Clasificar texturas, formas e 

cores atendendo a distintos 

criterios. 

Clasifica texturas, formas e 

cores atendendo a criterios 

de similitude ou diferenza. 

CCEC

, CCL 

Identifica texturas, formas 

e cores e comparaos. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Clasificar texturas, formas e 

cores atendendo a distintos 

criterios. 

Diferencia e recoñece as 

diferentes texturas, liñas, 

formas e cores nas 

composicións artísticas. 

CCEC

, CCL 

Recoñece as diferentes 

texturas, liñas, formas e 

cores nas composicións 

artísticas. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Identificar e valorar 

recoñecidos/as autores/as e as 

súas obras máis significativas, 

facendo fincapé na cultura 

propia. 

Describe varias profesións 

relacionadas coas artes 

plásticas. 

CCEC

, CSC, 

CCL 

Coñece profesións 

relacionadas coas artes 

plásticas. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Identificar e valorar 

recoñecidos/as autores/as e as 

súas obras máis significativas, 

facendo fincapé na cultura 

propia. 

Procura información sobre 

artistas plásticos/as da 

cultura propia e de outras, e 

sobre a súa obra. 

CCEC

, CSC, 

CAA 

Procura información sobre 

artistas plásticos/as da 

cultura propia e de outras, 

e sobre a súa obra. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Identificar e valorar 

recoñecidos/as autores/as e as 

súas obras máis significativas, 

facendo fincapé na cultura 

propia. 

Amosa interese por coñecer 

formas de expresión de 

autores/as e a súa obra, 

empregando as tecnoloxías 

da información. 

CCEC

, CSC, 

CD 

Amosa interese por 

coñecer formas de 

expresión de autores/as e a 

súa obra. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Identificar e valorar 

recoñecidos/as autores/as e as 

súas obras máis significativas, 

facendo fincapé na cultura 

propia. 

Relaciona artistas coas 

obras máis representativas. 

CCEC

, CSC, 

CCL 

Relaciona artistas coas 

obras máis representativas. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico 

final. 

Utiliza cores (primarias e 

mesturadas) e tonalidades 

cunha intención estética, 

manexando diferentes 

técnicas. 

CCEC

, CAA 

Utiliza cores (primarias e 

mesturadas) e tonalidades 

con intención estética. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico 

final. 

Manexa lapis de cores, 

témperas, rotuladores, 

sombreamento, acuarelas 

etc.) para a composición de 

obras. 

CCEC

, CAA 

Manexa lapis de cores, 

témperas, rotuladores e 

sombreamento  para a 

composición de obras. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico 

final. 

Manexa material diverso 

nas producións plásticas, 

explorando diversas 

técnicas e actividades 

manipulativas. 

CCEC

, CAA 

Manexa material diverso 

nas producións plásticas. 

EDUCACIÓ

N 

Utilizar instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados para 

Practica o recorte e pega 

materiais de diferentes 

CCEC

, CAA 

 Practica o recorte e pega 

materiais de diferentes 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

alcanzar un produto artístico 

final. 

texturas. texturas. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico 

final. 

Completa figuras seguindo 

as liñas como guía. 

CCEC

, CAA 

Completa figuras seguindo 

as liñas como guía. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico 

final. 

Combina técnicas de 

picado, encartado e pegado. 

CCEC

, CAA 

Combina técnicas de 

picado, encartado e 

pegado. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico 

final. 

Utiliza a cuadrícula como 

referencia para copiar e 

representar modelos, de 

maneira proporcionada. 

CCEC

, CAA 

Copia debuxos nunha 

cuadrícula. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico 

final. 

Usa a técnica de colaxe con 

limpeza e precisión, 

manexando diferentes 

técnicas. 

CCEC

, CAA 

Usa a técnica de colaxe 

con limpeza e precisión 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico 

final. 

Fai composicións 

correctamente a partir do 

eixe de simetría. 

CCEC

, 

CMC

CT 

Realiza simetrías. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico 

final. 

Crea imaxes 

tridimensionais co recorte e 

o pegado. 

CCEC

, CAA 

Crea imaxes 

tridimensionais co recorte 

e o pegado. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados para 

alcanzar un produto artístico 

final. 

Debuxa a figura humana, 

usando a cuadrícula para 

alcanzar as proporcións 

axeitadas. 

CCEC

, 

CMC

CT 

Debuxa a figura humana. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Coidar o material e os espazos 

e utilizalos adecuadamente. 

Coida e utiliza 

adecuadamente os recursos 

de traballo. 

CCEC

, CSC 

Coida e utiliza 

adecuadamente os recursos 

de traballo. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Respectar e valorar o traballo 

individual e en grupo. 

Leva a cabo proxectos en 

grupo respectando as ideas 

das demais persoas e 

colaborando coas tarefas 

que lle foran 

CSC, 

CCEC

, CAA 

Traballa en grupo de 

maneira axeitada. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

encomendadas. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para buscar 

material para as creacións 

propias ou colectivas. 

Utiliza as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

documentarse sobre o seu 

contexto cultural e 

artístico. 

CCEC

, CD 

Utiliza as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

documentarse sobre o seu 

contexto cultural e 

artístico. 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTIC

A (ED 

PLÁSTICA) 

Utilizar as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para buscar 

material para as creacións 

propias ou colectivas. 

Utiliza as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para buscar 

material para as súas 

creacións artísticas. 

CCEC

, CD 

Utiliza as tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para buscar 

ideas para as súas 

creacións artísticas. 

     

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando a 

quenda de palabra e a 

intervención dos e das demais. 

Expresa de forma global, 

ideas, opinións e 

sentimentos con certa 

claridade. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

Expresa de forma global, 

ideas, opinións e 

sentimentos. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando a 

quenda de palabra e a 

intervención dos e das demais. 

Aplica as normas 

sociocomunicativas: 

escoita atenta, espera de 

quendas, respecto da 

opinión dos e das demais. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

Espera a quenda para falar 

e respectar a quenda dos 

demáis. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Recoñecer a información 

verbal e non verbal dos 

discursos orais e integrala na 

produción propia. 

Integra de xeito global os 

recursos verbais e non 

verbais para comunicarse 

oralmente, identificando o 

valor comunicativo destes. 

CCL Expresase oralmente 

utilizando comunicación 

verbal e non verbal. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Recoñecer a información 

verbal e non verbal dos 

discursos orais e integrala na 

produción propia. 

Exprésase cunha 

pronunciación e unha 

dicción correcta. 

CCL Expresase de xeito 

axeitado ao contexto de 

comunicación. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Expresarse con coherencia 

básica de forma oral para 

satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes 

situacións de aula. 

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, 

CSIE

E 

Participa de xeito 

coherente nas 

conversacións da aula. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Facer hipóteses sobre o 

significado de palabras 

evidentes a partir do seu 

contexto de uso. 

Identifica polo contexto o 

significado de distintas 

palabras. 

CCL Identifica polo contexto o 

significado de palabras 

sinxelas. 

LINGUA Facer hipóteses sobre o Utiliza o vocabulario CCL, Utiliza o vocabulario 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

significado de palabras 

evidentes a partir do seu 

contexto de uso. 

axeitado a súa idade para 

expresarse con progresiva 

precisión nos diferentes 

contextos de comunicación. 

CAA axeitado a súa idade para 

expresarse nos diferentes 

contextos de 

comunicación. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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). 

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 

Comprende de forma 

global a información xeral 

de textos orais de uso 

habitual. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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). 

Responde preguntas 

sinxelas correspondentes á 

comprensión literal. 

CCL Responde preguntas 

sinxelas. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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). 

Utiliza de xeito guiado a 

información recollida, para 

levar a cabo diversas 

actividades en situacións de 

aprendizaxe. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Utiliza de xeito guiado a 

información recollida, para 

levar a cabo diversas 

actividades en situacións 

de aprendizaxe. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Utilizar os medios de 

comunicación social como 

instrumento de aprendizaxe. 

Utiliza de xeito guiado os 

medios audiovisuais e 

dixitais para obter 

información. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Utiliza os medios 

audiovisuais e dixitais para 

obter información. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Utilizar os medios de 

comunicación social como 

instrumento de aprendizaxe. 

Transforma en noticias 

sinxelas feitos cotiás 

próximos á súa realidade, 

imitando modelos. 

CCL, 

CSC 

Transforma en noticias 

sinxelas feitos cotiás 

próximos á súa realidade, 

imitando modelos. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

Utilizar os medios de 

comunicación social como 

instrumento de aprendizaxe. 

Comprende de forma 

global o contido principal 

dunha entrevista, noticia ou 

debate infantil procedente 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

Comprende de forma 

global o contido principal 

dunha entrevista, noticia 

ou debate infantil. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

RA dos medios de 

comunicación. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Reproducir textos axeitados 

aos seus gustos e intereses. 

Reproduce de memoria 

textos literarios, non 

literarios e propios, 

sinxelos e breves, axeitados 

aos seus gustos e intereses. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

Reproduce de memoria 

textos literarios, non 

literarios 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Reproducir textos axeitados 

aos seus gustos e intereses. 

Interpreta diferentes 

personaxes, reflectindo as 

súas características 

esenciais, memorizando e 

representando as súas 

accións e xestos máis 

definitorios. 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

Interpreta diferentes 

personaxes. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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). 

Elabora 

comprensiblemente textos 

orais breves e sinxelos do 

ámbito escolar e social, 

adecuados ao nivel, 

imitando modelos. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Elabora 

comprensiblemente textos 

orais breves e sinxelos do 

ámbito escolar e social, 

adecuados ao nivel, 

imitando modelos. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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). 

Organiza o discurso cunha 

secuencia coherente 

elemental, utilizando nexos 

básicos. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Exprésase de forma  

coherente. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Utilizar de xeito efectivo a 

linguaxe oral: escoitar e 

preguntar. 

Emprega de xeito efectivo 

a linguaxe oral para 

comunicarse e aprender: 

escoita e pregunta para 

asegurar a comprensión. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CSIE

E 

Emprega de xeito efectivo 

a linguaxe oral para 

comunicarse e aprender. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Ler en voz alta e en silencio 

diferentes textos. 

Le en voz alta, sen 

dificultade, diferentes tipos 

de textos apropiados á súa 

idade. 

CCL Le en voz alta diferentes 

tipos de textos apropiados 

á súa idade 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Ler en voz alta e en silencio 

diferentes textos. 

Le en silencio textos 

sinxelos próximos á súa 

experiencia. 

CCL Le en silencio textos 

sinxelos. 

LINGUA Comprender distintos tipos de Resume, respondendo a CCL, Resume brevemente textos 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

textos adaptados á súa idade e 

valorar a lectura como medio 

para ampliar o vocabulario, 

fixar a ortografía correcta e 

como gozo persoal. 

preguntas e reflectindo as 

ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

CAA sinxelos. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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. 

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 

Recoñece distintos tipos de 

texto. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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. 

Elabora glosarios coas 

novas palabras. 

CCL, 

CAA 

Busca palabras novas no 

diccionario. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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. 

Activa, de forma guiada, 

coñecementos previos para 

comprender un texto. 

CCL Relaciona, con axuda, os 

conceptos novos cos 

coñecementos previos. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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. 

Formula hipóteses sobre o 

contido do texto a partir do 

título e de ilustracións 

redundantes. 

CAA Formula hipóteses sobre o 

contido do texto a partir do 

título e de ilustracións. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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. 

Relaciona a información 

contida nas ilustracións coa 

información que aparece no 

texto. 

CCL Relaciona a imaxes e texto. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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. 

Iníciase na utilización do 

dicionario de xeito guiado. 

CAA Iníciase na utilización do 

dicionario de xeito guiado. 

LINGUA 

CASTELÁ 

Utilizar de xeito guiado 

estratexias elementais para a 

Identifica as palabras clave 

dun texto. 

CCL, 

CAA 

Identifica as palabras clave 

dun texto. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

E 

LITERATU

RA 

comprensión lectora de textos 

moi sinxelos de diversa 

tipoloxía. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Ler por propia iniciativa 

diferentes tipos de textos. 

Dedica momentos de lecer 

para a lectura voluntaria. 

CCL Dedica momentos de lecer 

para a lectura voluntaria. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Ler por propia iniciativa 

diferentes tipos de textos. 

Selecciona textos do seu 

interese en función dos 

seus gustos e preferencias. 

CCL Selecciona textos do seu 

interese en función dos 

seus gustos e preferencias. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Ler por propia iniciativa 

diferentes tipos de textos. 

Identifica e resume o 

argumento de lecturas 

realizadas e dá referencias 

básicas, como o título. 

CCL, 

CAA 

Resume o argumento de 

lecturas realizadas. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Usa a biblioteca para localizar 

libros axeitados aos seus 

intereses. 

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 

Consulta a biblioteca 

cando o precisa. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Mostrar interese por ter unha 

biblioteca propia. 

Coida, conserva e organiza 

os seus libros. 

CCL, 

CSC 

 Coida e conserva os seus 

libros. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Identifica a estrutura de 

diferentes textos lidos, 

centrándose na interpretación 

do seu significado. 

Diferenza, con axuda, entre 

información e publicidade. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

Diferenza, con axuda, 

entre información e 

publicidade. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Identifica a estrutura de 

diferentes textos lidos, 

centrándose na interpretación 

do seu significado. 

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 

Da ideas, de xeito guiado 

sobre a utilidade de textos 

sinxelos. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

Utilizar de xeito guiado as 

Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura 

Utiliza, de xeito guiado, as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

CCL, 

CD, 

CAA 

Utiliza, de xeito guiado, as 

Tecnoloxías da 

Información e a 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

LITERATU

RA 

da información. Comunicación para buscar 

información. 

Comunicación para buscar 

información. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Producir textos seguindo un 

modelo con diferentes 

intencións comunicativas, 

cohesivas de xeito elemental, 

aplicando as regras 

ortográficas de nivel e 

coidando a presentación. 

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 

Escribe, con axuda, textos 

sinxelos. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Producir textos seguindo un 

modelo con diferentes 

intencións comunicativas, 

cohesivas de xeito elemental, 

aplicando as regras 

ortográficas de nivel e 

coidando a presentación. 

Respecta as normas 

gramaticais e ortográficas 

básicas, propias do nivel. 

CCL Respecta as normas 

gramaticais e ortográficas 

básicas, propias do nivel. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Producir textos seguindo un 

modelo con diferentes 

intencións comunicativas, 

cohesivas de xeito elemental, 

aplicando as regras 

ortográficas de nivel e 

coidando a presentación. 

Reproduce textos ditados 

sinxelos. 

CCL Reproduce textos ditados 

sinxelos. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Producir textos seguindo un 

modelo con diferentes 

intencións comunicativas, 

cohesivas de xeito elemental, 

aplicando as regras 

ortográficas de nivel e 

coidando a presentación. 

Presenta os seus traballos 

con caligrafía clara e 

limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas etc. 

CCL, 

CAA 

Presenta os seus traballos 

con caligrafía clara e 

limpeza. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Valorar a súa propia produción 

escrita, así como a produción 

escrita dos seus compañeiros. 

Valora a súa propia 

produción escrita, así como 

a produción escrita dos 

seus compañeiros. 

CCL, 

CSC 

Valora a produción escrita 

propia e dos demáis. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Aplicar, con axuda, todas as 

fases do proceso de escritura 

na produción de textos escritos 

de distinta índole: 

planificación, textualización, 

revisión e reescritura. 

Emprega, de xeito guiado e 

segundo modelos, 

estratexias de planificación, 

textualización e revisión do 

texto. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Produce textos sinxelos e 

preocupase de revisar a súa 

presentación. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

Aplicar, con axuda, todas as 

fases do proceso de escritura 

na produción de textos escritos 

Utiliza, con axuda e para 

escribir textos sinxelos, 

borradores que amosan: a 

CCL, 

CAA, 

CSIE

Utiliza, con axuda e para 

escribir textos sinxelos, 

borradores que amosan: a 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

LITERATU

RA 

de distinta índole: 

planificación, textualización, 

revisión e reescritura. 

xeración e selección de 

ideas, a revisión ortográfica 

e da secuencia coherente 

do escrito. 

E xeración e selección de 

ideas, a revisión 

ortográfica e da secuencia 

coherente do escrito. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Elaborar proxectos individuais 

ou colectivos de carácter 

informativo sobre diferentes 

temas do área. 

Elabora, de forma guiada, 

gráficas sinxelas a partir de 

datos obtidos de 

experiencias realizadas. 

CCL, 

CAA 

Elabora gráficas sinxelas. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Elaborar proxectos individuais 

ou colectivos de carácter 

informativo sobre diferentes 

temas do área. 

Elabora e presenta, de 

forma guiada, textos 

sinxelos, que ilustra con 

imaxes, en diferentes 

soportes (papel e dixital), 

de carácter redundante co 

contido: carteis 

publicitarios, anuncios e 

cómics. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSIE

E 

Elabora e presenta, de 

forma guiada, textos 

sinxelos, que ilustra con 

imaxes. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Usar unha linguaxe 

respectuosa coa diversidade, 

evitando expresións 

discriminatorias e prexuízos. 

Exprésase, por escrito, 

evitando unha linguaxe non 

sexista e non respectuosa 

coas diferenzas. 

CCL, 

CSC 

Esfórzase por expresarse 

por escrito utilizando  unha 

linguaxe non sexista. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Utilizar as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación 

de modo eficiente e 

responsable para presentar as 

súas producións. 

Usa con axuda as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación para 

escribir, presentar os textos 

e buscar información. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Usa con axuda as 

Tecnoloxías da 

Información e a 

Comunicación para 

escribir, presentar os textos 

e buscar información. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Escribir os textos establecidos 

no Plan de escritura. 

Produce os textos 

establecidos no plan de 

escritura axeitados á súa 

idade e nivel. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Produce textos escritos 

axeitados ao seu nivel. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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. 

Recoñece e identifica as 

categorías gramaticais 

básicas: presentar ao nome, 

substituír ao nome, 

expresar características do 

nome, expresar acción. 

CCL Recoñece categorías 

gramaticais básicas (verbo, 

sustantivo). 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

Aplicar os coñecementos 

básicos sobre a estrutura da 

lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario 

Utiliza con corrección os 

tempos verbais: presente, 

pasado e futuro, ao 

producir textos orais e 

CCL Utiliza os verbos no tempo 

axeitado cando produce 

textos. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

RA (formación e significado das 

palabras e campos 

semánticos), así como as 

regras de ortografía para 

favorecer unha comunicación 

máis eficaz. 

escritos. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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. 

Diferenza familias de 

palabras. 

CCL Diferenza familias de 

palabras. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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. 

Utiliza as normas 

ortográficas básicas. 

CCL Utiliza as normas 

ortográficas básicas (uso 

de punto, de maiúscula e 

separación de palabras). 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a 

través do uso da lingua. 

Utiliza palabras sinónimas, 

antónimas, polisémicas, 

frases feitas, na expresión 

oral e escrita. 

CCL Utiliza sinónimos e 

antónimos nas produccións 

orais e escritas. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a 

través do uso da lingua. 

Utiliza, segundo modelo, 

prefixos e sufixos e crea 

palabras derivadas. 

CCL Utiliza, segundo modelo, 

prefixos e sufixos e crea 

palabras derivadas. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a 

través do uso da lingua. 

Recoñece a oración simple, 

distingue suxeito e 

predicado. 

CCL Recoñece a oración 

simple, distingue suxeito e 

predicado. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

Clasifica e usa os tipos de 

nomes para elaborar textos 

escritos sinxelos 

CCL Utiliza nomes comúns e 

propios nas súas 

producións escritas. 

LINGUA 

CASTELÁ 

Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

Aplica as normas de 

concordancia de xénero e 

CCL Aplica as normas de 

concordancia de xénero e 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

E 

LITERATU

RA 

escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

número, na expresión oral e 

escrita. 

número, na expresión oral 

e escrita. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

Aplica, con axuda, as 

normas de acentuación 

(sílabas tónicas) nas súas 

producións escritas. 

CCL Identifica, con axuda, a 

sílaba tónica dunha 

palabra. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

Utiliza signos de 

puntuación nas súas 

composicións escritas. 

CCL Utiliza signos de 

puntuación 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do 

coñecemento da lingua. 

Utiliza unha sintaxe básica 

nas producións escritas 

propias. 

CCL Utiliza unha sintaxe básica 

(suxeito e predicado). 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Utilizar programas educativos 

dixitais para realizar tarefas e 

avanzar na aprendizaxe. 

Utiliza de forma guiada, 

distintos programas 

educativos dixitais. 

CCL, 

CD, 

CAA 

Realiza actividades na 

pizarra dixital. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Valorar a diversidade 

lingüística da comunidade 

autónoma. 

Valora a diversidade 

lingüística da comunidade 

autónoma. 

CCL, 

CSC 

Valora a diversidade 

lingüística da comunidade 

autónoma. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Comparar aspectos básicos das 

linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia 

integrada. 

Compara aspectos 

(gráficos, sintácticos, 

léxicos) das linguas que 

coñece. 

CCL, 

CAA 

Identifica similitudes e 

diferenzas entre as linguas 

que coñece. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Valorar a literatura en calquera 

lingua, especialmente en 

lingua galega, como vehículo 

de comunicación e como 

recurso de lecer persoal. 

Valora a literatura en 

calquera lingua, 

especialmente en lingua 

galega, como vehículo de 

comunicación e como 

recurso de lecer persoal. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Valora a literatura (contos, 

poemas, cancións…) en 

calquera lingua. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Valorar os textos literarios 

como fonte de lecer e 

información. 

Valora e recoñece de forma 

global, distintos textos 

literarios sinxelos, como 

fonte de lecer e de 

información. 

CCL, 

CCEC 

Valora e distingue distintos 

tipos de texto. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

Facer a lectura expresiva e 

interpretativa de textos 

literarios narrativos, líricos e 

dramáticos na práctica escolar 

Realiza, de xeito guiado, 

lecturas comentadas de 

textos narrativos sinxelos 

de tradición oral, literatura 

CCL, 

CCEC 

Le distintos tipos de texto. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

RA e recoñecer e interpretar 

algúns recursos da linguaxe 

literaria. 

infantil, adaptacións de 

obras clásicas e literatura 

actual. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

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. 

Interpreta, intuitivamente e 

con axuda, a linguaxe 

figurada en textos literarios 

(personificacións) 

CCL, 

CAA 

Interpreta, intuitivamente e 

con axuda, a linguaxe 

figurada en textos literarios 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Valorar os recursos literarios 

da tradición oral: poemas, 

cancións, contos, refráns e 

adiviñas. 

Valora os recursos 

literarios da tradición oral: 

poemas, cancións, contos, 

refráns e adiviñas. 

CCL, 

CCEC 

Valora os recursos 

literarios da tradición oral: 

poemas, cancións, contos, 

refráns e adiviñas 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Reproducir a partir de modelos 

dados textos literarios moi 

sinxelos, en prosa ou en verso, 

con sentido estético e 

creatividade: contos e poemas. 

Crea, con axuda, sinxelos 

textos literarios moi 

sinxelos (contos, poemas) a 

partir de pautas ou modelos 

dados. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E, 

CCEC 

Crea textos sinxelos  a 

partir de modelos dados. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Reproducir textos literarios 

breves e sinxelos e adaptados á 

idade. 

Memoriza e reproduce 

textos orais moi sinxelos 

adecuados á súa idade: 

contos, poemas ou 

cancións. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

Memoriza e reproduce 

textos orais moi sinxelos 

adecuados á súa idade: 

contos, poemas ou 

cancións. 

LINGUA 

CASTELÁ 

E 

LITERATU

RA 

Participar con interese en 

dramatizacións de textos 

literarios adaptados á idade. 

Realiza dramatizacións 

individualmente e en grupo 

de textos literarios breves e 

sinxelos, axeitados á súa 

idade. 

CCL, 

CAA, 

CCEC

, CSC 

Realiza dramatizacións. 

     

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender textos orais 

sinxelos dos medios de 

comunicación, extraendo o 

sentido global e información 

específica. 

Comprende as ideas 

principais dun texto oral 

sinxelo dos medios de 

comunicación, extraendo o 

sentido global da mensaxe. 

CCL, 

CAA 

Comprende as ideas 

principais dun texto oral 

sinxelo. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender textos orais 

sinxelos dos medios de 

comunicación, extraendo o 

sentido global e información 

específica. 

Identifica quen, que e onde 

nunha noticia. 

CCL, 

CAA 

Identifica Identifica quen, 

que e onde  ocorre nunha 

noticia. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender textos orais 

sinxelos dos medios de 

comunicación, extraendo o 

sentido global e información 

específica. 

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 

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. 

LINGUA Utilizar os documentos Usa e manexa documentos CCL, Usa e manexa distintos 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

audiovisuais como instrumento 

de aprendizaxe. 

impresos, audiovisuais e 

dixitais para obter a 

información máis 

importante e necesaria. 

CD, 

CAA, 

CSC 

medios para obter 

información. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar os documentos 

audiovisuais como instrumento 

de aprendizaxe. 

Selecciona informacións 

relevantes dos documentos 

audiovisuais para realizar 

tarefas de aprendizaxe 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSIE

E 

Extrae a información máis 

importante dun 

documental. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender e producir textos 

orais sinxelos, propios do uso 

cotián ou do ámbito 

académico. 

Participa nunha conversa 

entre iguais, comprendendo 

o que di o interlocutor e 

intervindo adecuadamente. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CSIE

E 

Participa nas conversas de 

xeito axeitado. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender e producir textos 

orais sinxelos, propios do uso 

cotián ou do ámbito 

académico. 

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 

Extrae as ideas principais 

das explicacións que se 

dan na clase. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender e producir textos 

orais sinxelos, propios do uso 

cotián ou do ámbito 

académico. 

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, 

CSIE

E, 

CAA 

Elabora e produce textos 

orais sinxelos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender e producir textos 

orais sinxelos, propios do uso 

cotián ou do ámbito 

académico. 

Participa no traballo en 

grupo. 

CCL, 

CSIE

E, 

CAA, 

CCL 

Participa no traballo en 

grupo. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Manter unha actitude de 

escoita adecuada, respectando 

as opinións dos e das demais. 

Atende as intervencións 

dos e das demais, en 

conversas e exposicións 

sen interromper. 

CCL, 

CSC 

Respecta a quenda de 

palabra. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Manter unha actitude de 

escoita adecuada, respectando 

as opinións dos e das demais. 

Respecta as opinións da 

persoa que fala. 

CCL, 

CSC 

Respecta as opinións dos 

demáis. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

Respecta as quendas de 

palabra nos intercambios 

orais. 

CCL, 

CSC, 

CAA 

Respecta a quenda de 

palabra. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

Respecta as opinións das 

persoas participantes nos 

intercambios orais. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Respecta as opinións dos 

demáis. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

Utiliza a lingua galega en 

calquera situación de 

comunicación dentro da 

aula e valora o seu uso fóra 

dela. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Utiliza a lingua galega en 

situacións de 

comunicación dentro da 

aula. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

Emprega unha postura e 

xestualidade que transmite 

predisposición para 

interactuar cos demais. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Emprega linguaxe verbal e 

non verbal que axuda a 

comunicarse  cos demáis. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

Exprésase cunha pronuncia 

e dicción correctas. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Exprésase cunha pronuncia 

correcta. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Participar nas diversas 

situacións de interacción oral 

que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas que 

rexen a interacción oral. 

Participa na conversa 

formulando e contestando 

preguntas. 

CCL, 

CSC, 

CCEC

, CAA 

Participa na conversa 

formulando e contestando 

preguntas 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Amosar interese por 

expresarse en público 

coherentemente, sen 

contradicións, sen repeticións 

innecesarias e usando nexos 

adecuados. 

Elabora un discurso oral 

coherente, utilizando un 

vocabulario adecuado á súa 

idade. 

CCL, 

CAA 

Elabora un discurso oral 

coherente adecuado a súa 

idade. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Amosar interese por 

expresarse en público 

coherentemente, sen 

contradicións, sen repeticións 

innecesarias e usando nexos 

adecuados. 

Elabora un discurso oral 

cohesivo, utilizando algúns 

nexos básicos. 

CCL Elabora un discurso oral 

cohesivo, utilizando algúns 

nexos básicos 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Amosar interese por 

expresarse en público 

coherentemente, sen 

contradicións, sen repeticións 

Amosa un discurso oral, 

claro, cunha pronuncia e 

entoación axeitadas e 

propias da lingua galega. 

CCL, 

CCEC 

Exprésase con claridade en 

galego. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

innecesarias e usando nexos 

adecuados. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Elaborar textos orais sinxelos 

propios dos medios de 

comunicación. 

Elabora textos orais 

sinxelos propios dos 

medios de comunicación 

mediante simulación. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSIE

E, 

CSC 

Elabora textos orais 

sinxelos, imitando aqueles 

que ven nos medios de 

comunicación. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Amosar respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. 

Amosa respecto ás ideas e 

achegas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en 

grupo. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Amosa respecto polas 

ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en 

grupo. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Interesarse por amosar unha 

pronuncia e entoación 

adecuadas. 

Interésase por expresarse 

oralmente coa pronuncia e 

entoación adecuada a cada 

acto comunicativo. 

CCL, 

CAA, 

CCEC

, 

CSIE

E 

Interésase por expresarse 

oralmente. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Usar, de forma xeral, unha 

linguaxe non discriminatoria e 

respectuosa coas diferenzas. 

Usa, de forma xeral, unha 

linguaxe non sexista. 

CCL, 

CSC 

Usa, de forma xeral, unha 

linguaxe non sexista. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Usar, de forma xeral, unha 

linguaxe non discriminatoria e 

respectuosa coas diferenzas. 

Identifica o uso de linguaxe 

discriminatoria e sexista 

evidente. 

CCL, 

CSC 

Distingue  linguaxe non 

sexista e sexista. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comparar textos orais sinxelos 

producidos en diferentes 

variedades dialectais da lingua 

galega. 

Compara textos orais 

sinxelos producidos en 

diferentes variedades 

dialectais da lingua galega. 

CCL, 

CCEC 

Distingue  e compara o 

xeito da fala segundo a 

área de Galiza a que se 

pertence. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Identificar a lingua galega con 

diversos contextos de uso oral. 

Identifica a lingua galega 

oral con diversos contextos 

profesionais: sanidade, 

educación, medios de 

comunicación... 

CCL, 

CCEC 

Identifica a lingua galega 

oral con diversos contextos 

profesionais: sanidade, 

educación, medios de 

comunicación.... 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Identificar a lingua galega con 

diversos contextos de uso oral. 

Recoñece a validez da 

lingua galega para 

conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

CCL, 

CCEC

, CSC 

Recoñece a validez da 

lingua galega para 

conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender, buscar, localizar 

e seleccionar información 

explícita en textos sinxelos de 

soportes variados (webs 

infantís, libros, carteis). 

Comprende a información 

relevante de textos sinxelos 

procedentes dos medios de 

comunicación social ou 

propios de situacións 

cotiás.  

CCL, 

CD, 

CSC 

Comprende  a información 

relevante de textos 

sinxelos procedentes dos 

medios de comunicación 

social ou propios de 

situacións cotiás. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

Comprender, buscar, localizar 

e seleccionar información 

explícita en textos sinxelos de 

Identifica as ideas 

principais dun texto sinxelo 

(narrativo, descritivo, 

CCL Identifica as ideas 

principais dun texto 

sinxelo. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

RA soportes variados (webs 

infantís, libros, carteis). 

expositivo). 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender, buscar, localizar 

e seleccionar información 

explícita en textos sinxelos de 

soportes variados (webs 

infantís, libros, carteis). 

Busca, localiza e 

selecciona información 

concreta dun texto sinxelo. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Busca información 

concreta nun texto sinxelo. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender, buscar, localizar 

e seleccionar información 

explícita en textos sinxelos de 

soportes variados (webs 

infantís, libros, carteis). 

Interpreta, personificacións 

e hipérboles en textos 

sinxelos. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Recoñece esaxeracións 

nun texto. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender, buscar, localizar 

e seleccionar información 

explícita en textos sinxelos de 

soportes variados (webs 

infantís, libros, carteis). 

Identifica a estrutura xeral 

dun texto. 

CCL Diferenza as partes dun 

texto (introducción, no e 

desenlace). 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Comprender, buscar, localizar 

e seleccionar información 

explícita en textos sinxelos de 

soportes variados (webs 

infantís, libros, carteis). 

Emprega o dicionario, de 

xeito guiado, para resolver 

as dúbidas de vocabulario 

que atopa nos textos. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

. Emprega o dicionario, de 

xeito guiado. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Interpretar e comprender, de 

maneira xeral, a información 

procedente de sinxelos 

gráficos, e ilustracións. 

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, 

CSIE

E, 

CMC

T 

Interpreta e comprende, de 

maneira xeral, a 

información de sinxelos 

gráficos e ilustracións, 

relacionando esta co 

contido do texto que a 

acompaña. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Realizar o subliñado das ideas 

principais dun texto sinxelo e 

resumir o seu contido. 

Realiza o subliñado das 

ideas principais dun texto 

sinxelo. 

CCL, 

CAA 

Realiza o subliñado das 

ideas principais dun texto 

sinxelo. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Realizar o subliñado das ideas 

principais dun texto sinxelo e 

resumir o seu contido. 

Realiza o resumo, a partir 

de preguntas, dun texto 

sinxelo. 

CCL, 

CAA 

Resume textos sinxelos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar, de maneira xeral, 

estratexias para mellorar a 

lectura. 

Deduce, de maneira xeral, 

o posible contido dun texto 

antes de lelo, axudándose 

do título e as ilustracións. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Elabora hipótesis sobre os 

textos que vai ler. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar, de maneira xeral, 

estratexias para mellorar a 

lectura. 

Relé un texto e marca as 

palabras clave para acadar 

a comprensión, cando é 

preciso. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Relé un texto e marca as 

palabras clave para acadar 

a comprensión, cando é 

preciso. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

Utilizar de xeito guiado as 

tecnoloxías da información 

para obter información e 

Utiliza de xeito guiado as 

tecnoloxías da información 

para obter información e 

CCL, 

CD, 

CAA 

Utiliza de xeito guiado as 

tecnoloxías da información 

para obter información e 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

RA modelos para a lectura. modelos para a lectura. modelos para a lectura. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar de xeito guiado as 

tecnoloxías da información 

para obter información e 

modelos para a lectura. 

Utiliza de xeito guiado 

dicionarios dixitais para 

interpretar a información 

dun texto. 

CCL, 

CAA, 

CD, 

CSIE

E 

Utiliza de xeito guiado 

dicionarios dixitais para 

interpretar a información 

dun texto. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Ler, en silencio ou en voz alta, 

textos sinxelos en galego, 

adaptados á súa idade e aos 

seus intereses. 

Descodifica sen dificultade 

as palabras. 

CCL, 

CAA 

Le palabras sen 

dificultade. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Ler, en silencio ou en voz alta, 

textos sinxelos en galego, 

adaptados á súa idade e aos 

seus intereses. 

Le textos sinxelos en voz 

alta sen dificultade. 

CCL Le textos sinxelos en voz 

alta. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Ler, en silencio ou en voz alta, 

textos sinxelos en galego, 

adaptados á súa idade e aos 

seus intereses. 

Le textos, adaptados e 

próximos á súa 

experiencia, en silencio, 

sen dificultade. 

CCL, 

CSC 

Le textos, adaptados e 

próximos á súa 

experiencia, en silencio. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Usar as bibliotecas de aula, e 

de centro, respectando as 

normas básicas de 

funcionamento, e participar en 

actividades literarias. 

Utiliza as biblioteca de aula 

e de centro respectando as 

normas básicas do seu o 

funcionamento. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

Utiliza as biblioteca de 

aula e de centro 

respectando as normas 

básicas do seu o 

funcionamento. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Usar as bibliotecas de aula, e 

de centro, respectando as 

normas básicas de 

funcionamento, e participar en 

actividades literarias. 

Valora as bibliotecas de 

aula e de centro como 

instrumento cotián de 

busca de información e 

fonte de recursos textuais 

diversos. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

Valora as bibliotecas de 

aula e de centro como 

instrumento cotián de 

busca de información. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Usar as bibliotecas de aula, e 

de centro, respectando as 

normas básicas de 

funcionamento, e participar en 

actividades literarias. 

Participa en actividades 

literarias do centro. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Participa en actividades 

literarias do centro. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Ter interese por ter unha 

biblioteca propia. 

Coida, conserva e organiza 

os seus libros. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

Coida e conserva os seus 

libros. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Amosar interese polos textos 

escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación e de lecer. 

Amosa interese pola lectura 

como fonte de aprendizaxe 

e medio de comunicación e 

de lecer. 

CAA, 

CSC, 

CCEC 

Amosa interese pola 

lectura. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Amosar certa autonomía 

lectora e capacidade de 

selección de textos do seu 

interese, así como ser quen de 

expresar preferencias. 

Selecciona textos do seu 

interese, en función dos 

seus gustos e preferencias. 

CCL Selecciona textos do seu 

interese. 

LINGUA Usar, as estratexias de Planifica a elaboración do CCL, Pensa como vai elaborar o 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

planificación, textualización e 

revisión do texto. 

texto, antes de comezar a 

escribir, xerando ideas, 

seleccionando e 

estruturando a información. 

CSIE

E, 

CAA 

texto antes de escribilo. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Usar, as estratexias de 

planificación, textualización e 

revisión do texto. 

Elabora o texto, con 

coherencia xeral e de xeito 

creativo. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Escribe textos coherentes. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Usar, as estratexias de 

planificación, textualización e 

revisión do texto. 

Aplica, de forma xeral, os 

signos de puntuación 

(punto, coma, dous puntos, 

puntos suspensivos, signos 

de exclamación e 

interrogación). 

CCL Utiliza os signos de 

puntuación (punto, coma, 

dous puntos, puntos 

suspensivos, signos de 

exclamación e 

interrogación). 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Usar, as estratexias de 

planificación, textualización e 

revisión do texto. 

Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: 

ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Elabora textos coherentes. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

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. 

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 

Elabora distintos tipos de 

texto imitando modelos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

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. 

Redacta textos xornalístico 

(noticias) e publicitarios 

(anuncios e carteis) de 

xeito creativo. 

CCL, 

CSC, 

CCEC

, CAA 

Redacta distintos tipos de 

texto. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

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. 

Elabora diferentes tipos de 

textos (narrativos e 

descritivos) seguindo un 

guión establecido. 

CCL, 

CAA 

Elabora diferentes tipos de 

textos (narrativos e 

descritivos) seguindo un 

guión establecido. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Producir textos sinxelos de 

diferente tipoloxía que 

permitan narrar, describir e 

resumir, emocións e 

informacións relacionadas con 

situacións cotiás e aqueles que 

Escribe textos coherentes 

empregando algúns 

elementos de cohesión. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Escribe textos coherentes 

empregando algúns 

elementos de cohesión. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

sexan característicos dos 

medios de comunicación. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

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. 

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 

Resume brevemente o 

contido de textos sinxelos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Elaborar textos do ámbito 

académico para comunicar 

información. 

Elabora por escrito textos 

do ámbito académico moi 

sinxelos (cuestionarios, 

resumos, descricións, 

explicacións...) para obter e 

comunicar información. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Elabora textos escritos de 

maneira sinxela. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Elaborar textos sinxelos que 

combinen a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

Elabora textos sinxelos que 

combinan a linguaxe verbal 

e non verbal: carteis 

publicitarios, anuncios, 

cómics. 

CCL, 

CSC, 

CCEC

, 

CAA, 

CSIE

E 

Elabora textos sinxelos que 

combinan a linguaxe 

verbal e non verbal 

(imaxes). 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Usar de xeito guiado, 

programas informáticos de 

procesamento de texto. 

Usa de xeito guiado, 

programas informáticos de 

procesamento de texto. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSIE

E 

Usa de xeito guiado, 

programas informáticos 

para escribir textos 

sinxelos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar recursos gráficos e 

paratextuais que faciliten a 

comprensión dos textos. 

Usa recursos gráficos e 

paratextuais sinxelos 

(ilustracións, subliñados, 

gráficos e tipografía) para 

facilitar a comprensión dos 

textos. Ilustra 

creativamente os seus 

textos con imaxes 

redundantes co seu contido. 

CCL, 

CD, 

CSIE

E 

Utiliza imaxes que axuden 

a comprender un texto. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Coidar a presentación dos 

traballos escritos en calquera 

soporte e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

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 

Coida a presentación dos 

textos. 

LINGUA 

GALEGA E 

Coidar a presentación dos 

traballos escritos en calquera 

Valora a lingua escrita 

como medio de 

CCL, 

CSC 

Valora a lingua escrita 

como medio de 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

LITERATU

RA 

soporte e valorar a lingua 

escrita como medio de 

comunicación e de expresión 

creativa. 

comunicación e de 

expresión creativa. 

comunicación. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

como apoio á comprensión e á 

produción de textos, así como 

aplicar o seu coñecemento na 

mellora do uso da lingua. 

Sinala a denominación dos 

textos traballados e 

recoñece nestes, 

enunciados, palabras e 

sílabas. 

CCL, 

CAA 

Distingue nun texto os 

enunciados, as palabras e 

as sílabas. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

como apoio á comprensión e á 

produción de textos, así como 

aplicar o seu coñecemento na 

mellora do uso da lingua. 

Identifica as formas 

verbais. 

CCL, 

CAA 

Identifica as formas 

verbais. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

como apoio á comprensión e á 

produción de textos, así como 

aplicar o seu coñecemento na 

mellora do uso da lingua. 

Separa as sílabas que 

conforman cada palabra, 

diferenciando a sílaba 

tónica das átonas. 

CCL, 

CAA 

Separa as sílabas e 

recoñece a sílaba tónica 

nunha palabra. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

como apoio á comprensión e á 

produción de textos, así como 

aplicar o seu coñecemento na 

mellora do uso da lingua. 

Identifica nun texto 

substantivos e adxectivos. 

CCL, 

CAA 

Identifica os substantivos e 

os adxectivos dun texto. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

como apoio á comprensión e á 

produción de textos, así como 

aplicar o seu coñecemento na 

mellora do uso da lingua. 

Sinala o xénero e número 

de palabras dadas e é quen 

de cambialo. 

CCL, 

CAA 

Sinala o xénero e número 

de palabras dadas e é quen 

de cambialo. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Aplicar, de forma xeral, as 

normas ortográficas básicas, 

apreciando o seu valor social e 

a necesidade de cinguirse a 

elas. 

Aprecia o valor social das 

normas ortográficas e a 

necesidade de cinguirse a 

elas. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Amosa interese por utilizar 

as normas ortográficas de 

xeito axeitado. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Aplicar, de forma xeral, as 

normas ortográficas básicas, 

apreciando o seu valor social e 

a necesidade de cinguirse a 

elas. 

Utiliza as normas 

ortográficas básicas, 

aplicándoas nas súas 

producións escritas, con 

especial atención ás 

maiúsculas. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Utiliza as normas 

ortográficas básicas. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

Utilizar correctamente as 

regras de puntuación, así como 

unha sintaxe elemental nas 

Emprega, de forma xeral, 

os signos de puntuación. 

CCL Utiliza os signos de 

puntuación. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

RA producións orais e escritas. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar correctamente as 

regras de puntuación, así como 

unha sintaxe elemental nas 

producións orais e escritas. 

Usa unha sintaxe elemental 

adecuada nas súas 

producións. 

CCL Usa unha sintaxe elemental 

adecuada. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Utilizar correctamente as 

regras de puntuación, así como 

unha sintaxe elemental nas 

producións orais e escritas. 

Respecta, de xeito xeral, as 

normas morfosintácticas de 

colocación do pronome 

átono. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Respecta as normas 

morfosintácticas de 

colocación do pronome 

átono. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Recoñecer e empregar 

conectores básicos. 

Usa diversos conectores 

básicos entre oracións: 

adición e causa. 

CCL, 

CAA 

Usa diversos conectores 

básicos entre oracións. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Usar o dicionario en papel ou 

electrónico, de xeito guiado. 

Usa o dicionario en papel 

ou dixital de xeito guiado. 

CCL, 

CAA, 

CD 

Usa o dicionario en papel 

ou dixital de xeito guiado. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Identificar palabras compostas 

e derivadas, así como 

sinónimos, antónimos e 

palabras polisémicas básicas, 

para comprender e producir 

textos. 

Recoñece palabras 

derivadas e compostas, 

identificando e formando 

familias de palabras. 

CCL, 

CAA 

Iniciase no recoñecemento 

de palabras derivadas e 

compostas. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Identificar palabras compostas 

e derivadas, así como 

sinónimos, antónimos e 

palabras polisémicas básicas, 

para comprender e producir 

textos. 

Recoñece e usa sinónimos, 

antónimos e palabras 

polisémicas básicas. 

CCL, 

CAA 

Recoñece e usa sinónimos 

e antónimos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Valorar a lingua galega dentro 

da realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de 

Europa. 

Valora a lingua galega 

dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural 

de España e de Europa. 

CCL, 

CCEC 

Valora a lingua galega 

dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural 

de España e de Europa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

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. 

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 

Identifica e compara todas 

as linguas que coñece.  

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Escoitar, memorizar, 

reproducir e valorar textos 

sinxelos, procedentes da 

literatura galega en xeral, e da 

literatura galega popular en 

Escoita, memoriza e 

reproduce textos sinxelos 

procedentes da literatura 

popular oral galega 

(adiviñas, lendas, contos, 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

Escoita e reproduce textos 

sinxelos procedentes da 

literatura popular oral 

galega (adiviñas, lendas, 

contos, poemas, cancións, 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

particular. poemas, cancións, ditos) e 

da literatura galega en 

xeral. 

ditos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Escoitar, memorizar, 

reproducir e valorar textos 

sinxelos, procedentes da 

literatura galega en xeral, e da 

literatura galega popular en 

particular. 

Valora os textos da 

literatura oral galega como 

fonte de coñecemento da 

nosa cultura e como 

recurso de gozo persoal. 

CCL, 

CCEC 

Valora os textos da 

literatura oral galega como 

fonte de coñecemento da 

nosa cultura e como 

recurso de gozo persoal. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Ler textos e obras en galego 

adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

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 

Le en silencio obras e 

textos en galego. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Ler textos e obras en galego 

adaptadas á idade e en 

diferentes soportes. 

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 

Le en voz alta obras e 

textos en galego. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Identificar o xénero literario ao 

que pertencen uns textos 

dados. 

É quen de identificar o 

xénero literario ao que 

pertencen uns textos dados: 

narrativa, poesía e teatro. 

CCL, 

CCEC 

Diferenza entre poesía, 

teatro e narrativa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Recrear e compoñer poemas e 

relatos a partir de modelos 

sinxelos. 

Recrea e compón poemas e 

relatos, a partir de modelos 

sinxelos, para comunicar 

sentimentos, emocións, 

preocupacións, desexos, 

estados de ánimo ou 

lembranzas. 

CSC Inventa textos para 

comunicar sentimentos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Participar activamente en 

dramatizacións de situacións e 

de textos literarios. 

Participa activamente en 

dramatizacións de 

situacións e de textos 

literarios. 

CCL Participa en 

dramatizacións. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Valorar a literatura en calquera 

lingua, como vehículo de 

comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

Valora a literatura en 

calquera lingua, como 

vehículo de comunicación 

e como recurso de gozo 

persoal. 

CCL, 

CSC, 

CCEC 

Valora a literatura en 

calquera lingua. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATU

RA 

Amosar interese, respecto e 

tolerancia ante as diferenzas 

persoais, sociais e culturais. 

Amosa curiosidade por 

coñecer outros costumes e 

formas de relación social, 

respectando e valorando a 

diversidade cultural. 

CCL, 

CCEC 

Amosa curiosidade por 

coñecer outros costumes e 

formas de relación social, 

respectando e valorando a 

diversidade cultural. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

     

MATEMÁ-

TICAS 

Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas 

(datos, relacións entre os 

datos, contexto do 

problema, pregunta 

realizada). 

CCL, 

CMC

T, 

CAA 

Analiza e comprende o 

enunciado de problemas 

sinxelos. 

MATEMÁ-

TICAS 

Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

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. 

CMC

T, 

CAA, 

CSIE

E 

Razoa as operación que hai 

que utilizar e o resultado 

dos problemas. 

MATEMÁ-

TICAS 

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. 

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? 

CMC

T, 

CAA, 

CSIE

E 

Planifica, de xeito mínimo, 

o proceso de resolución de 

problemas. 

MATEMÁ-

TICAS 

Utilizar os medios 

tecnolóxicos de modo habitual 

no proceso de aprendizaxe, 

buscando, analizando e 

seleccionar información 

relevante en internet ou en 

outras fontes elaborando 

documentos propios, facendo 

exposicións e argumentacións. 

Iníciase na utilización de 

ferramentas tecnolóxicas, 

nomeadamente a 

calculadora, para a 

realización de cálculos 

numéricos, para aprender e 

resolver problemas. 

CMC

T, 

CD, 

CAA 

Iníciase no uso da 

calculadora. 

MATEMÁ-

TICAS 

Ler, escribir e ordenar 

utilizando razoamentos 

apropiados. 

Le, escribe e ordena 

números ata o 10.000. 

CMC

T, 

CCL 

Le, escribe e ordena 

números ata o 10.000. 

MATEMÁ-

TICAS 

Ler, escribir e ordenar 

utilizando razoamentos 

apropiados. 

Aproxima números á 

decena, centena e millar. 

CMC

T 

Aproxima números á 

decena, centena e millar. 

MATEMÁ-

TICAS 

Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, 

en situacións da vida cotiá. 

Realiza correctamente 

series tanto ascendentes 

coma descendentes. 

CMC

T 

Realiza correctamente 

series tanto ascendentes 

coma descendentes. 

MATEMÁ-

TICAS 

Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, 

en situacións da vida cotiá. 

Interpreta en textos 

numéricos e da vida cotiá 

números naturais ata o 

10.000. 

CMC

T, 

CAA, 

CCL 

Recoñece os números ata o 

10.000 en diversos textos. 

MATEMÁ- Interpretar diferentes tipos de Descompón, compón e CMC Descompón  números 
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Clave 

Mínimo esixible 

TICAS números segundo o seu valor, 

en situacións da vida cotiá. 

redondea números naturais, 

interpretando o valor de 

posición de cada unha das 

súas cifras. 

T, 

CAA 

naturais, interpretando o 

valor de posición de cada 

unha das súas cifras. 

MATEMÁ-

TICAS 

Realizar operación e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situación de 

resolución de problemas. 

Constrúe e memoriza as 

táboas de multiplicar, 

utilizándoas para realizar 

cálculo mental. 

CMC

T 

Memoriza as táboas de 

multiplicar. 

MATEMÁ-

TICAS 

Realizar operación e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situación de 

resolución de problemas. 

Realiza cálculos numéricos 

coa operación de 

multiplicación na 

resolución de problemas 

contextualizados. 

CMC

T, 

CAA 

Realiza cálculos e resolve 

problemas de 

multiplicación. 

MATEMÁ-

TICAS 

Realizar operación e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situación de 

resolución de problemas. 

Resolve problemas 

utilizando a multiplicación 

para realizar recontos, en 

disposicións rectangulares 

nos que intervén a lei do 

produto. 

CMC

T 

Resolve problemas 

utilizando a multiplicación. 

MATEMÁ-

TICAS 

Realizar operación e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situación de 

resolución de problemas. 

. Realiza cálculos 

numéricos coa operación 

de división dunha cifra na 

resolución de problemas 

contextualizados. 

CMC

T, 

CAA 

Divide por unha cifra. 

MATEMÁ-

TICAS 

Realizar operación e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situación de 

resolución de problemas. 

Identifica e usa os termos 

propios da multiplicación e 

da división. 

CMC

T 

Identifica e usa os termos 

propios da multiplicación e 

da división. 

MATEMÁ-

TICAS 

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. 

Resolve problemas que 

impliquen o dominio dos 

contidos traballados, 

empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento. 

CMC

T, 

CAA 

Razoa a resolución de 

problemas. 

MATEMÁ-

TICAS 

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 

Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á 

resolución de problemas: 

revisando as operacións 

empregadas, as unidades 

dos resultados, 

comprobando e 

interpretando as solucións 

CMC

T, 

CAA, 

CSIE

E 

Razoa as operación que hai 

que utilizar e o resultado 

dos problemas. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

aplicado para a resolución de 

problemas. 

no contexto. 

MATEMÁ-

TICAS 

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. 

Identifica as unidades do 

sistema métrico decimal. 

Lonxitude, capacidade, 

masa ou peso. 

CMC

T 

Distingue  lonxitude, 

capacidade, masa ou peso. 

MATEMÁ-

TICAS 

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. 

Mide con diferentes 

instrumentos elixindo a 

unidade máis axeitada para 

a expresión dunha medida. 

CMC

T, 

CAA 

Mide con diferentes 

instrumentos elixindo a 

unidade máis axeitada para 

a expresión dunha medida. 

MATEMÁ-

TICAS 

Operar con diferentes medidas 

de lonxitude, peso/masa, 

capacidade e tempo. 

Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade e 

masa en forma simple. 

CMC

T 

Suma e resta medidas de 

lonxitude, capacidade e 

masa en forma simple. 

MATEMÁ-

TICAS 

Operar con diferentes medidas 

de lonxitude, peso/masa, 

capacidade e tempo. 

Compara e ordena medidas 

dunha mesma magnitude. 

CMC

T 

Compara e ordena medidas 

dunha mesma magnitude. 

MATEMÁ-

TICAS 

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 CAA seguido 

e aplicándoo á resolución de 

problemas. 

Coñece e utiliza as 

equivalencias entre 

diversas unidades de 

medida da mesma 

magnitude. 

CMC

T 

Utiliza as unidades de 

medida máis habituais e 

comparaas. 

MATEMÁ-

TICAS 

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. 

Explica de forma oral e por 

escrito os procesos 

seguidos e as estratexias 

utilizadas en todos os 

procedementos realizados. 

CCL, 

CAA 

Explica de forma oral e por 

escrito os procesos 

seguidos e as estratexias 

utilizadas en todos os 

procedementos realizados. 

MATEMÁ-

TICAS 

Utilizar as unidades de medida 

máis usuais, convertendo 

unhas unidades noutras da 

mesma magnitude, expresando 

Resolve problemas da vida 

real utilizando as unidades 

de medida máis usuais. 

CMC

T, 

CAA 

Resolve problemas da vida 

real utilizando as unidades 

de medida máis usuais. 
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Mínimo esixible 

os resultados nas unidades de 

medida máis axeitadas, 

explicando oralmente e por 

escrito o proceso CAA seguido 

e aplicándoo á resolución de 

problemas. 

MATEMÁ-

TICAS 

Coñecer as unidades de 

medida do tempo e as súas 

relación, utilizándoas para 

resolver problemas da vida 

diaria. 

Resolve problemas da vida 

real utilizando as medidas 

temporais e as súas 

relación. 

CMC

T 

Resolve problemas da vida 

real utilizando as medidas 

temporais. 

MATEMÁ-

TICAS 

Coñecer o valor e as 

equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión 

Europea. 

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. 

CMC

T, 

CAA, 

CSC 

Coñece o valor das 

diferentes moedas e 

billetes do sistema 

monetario da UE. 

MATEMÁ-

TICAS 

Coñecer o valor e as 

equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión 

Europea. 

Calcula múltiplos e 

submúltiplos do euro. 

CMC

T 

Calcula múltiplos e 

submúltiplos do euro. 

MATEMÁ-

TICAS 

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. 

Resolve problemas de 

medida, utilizando 

estratexias heurísticas e de 

razoamento. 

CMC

T, 

CAA 

Resolve problemas de 

medida de forma razoada. 

MATEMÁ-

TICAS 

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. 

Reflexiona sobre o proceso 

seguido na resolución de 

problemas: revisando as 

operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, 

comprobando e 

interpretando as solucións 

no contexto. 

CMC

T, 

CAA, 

CSIE

E 

Razoa as operación que hai 

que utilizar e o resultado 

dos problemas. 

MATEMÁ-

TICAS 

Identificar figuras planas e 

corpos xeométricos, nomeando 

e recoñecendo os seus 

Coñece e identifica os 

elementos básicos dos 

corpos xeométricos (lado, 

CMC

T 

Coñece e identifica os 

elementos básicos dos 

corpos xeométricos (lado, 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

elementos básicos (lados, 

vértices, caras, arestas e 

ángulos). 

ángulo e vértice). ángulo e vértice). 

MATEMÁ-

TICAS 

Coñecer e distinguir a 

circunferencia e o círculo, así 

como os seus elementos 

básicos. 

Coñece e diferencia a 

circunferencia do círculo e 

distingue os seus 

elementos. 

CMC

T, 

CAA 

Coñece e diferencia a 

circunferencia do círculo e 

distingue os seus 

elementos. 

MATEMÁ-

TICAS 

Coñecer e diferenciar os 

poliedros e os corpos 

redondos, así como os seus 

elementos básicos. 

Identifica corpos redondos 

e poliedros (prisma, 

pirámide, cilindro, cono, 

esfera...). 

CMC

T 

Identifica corpos redondos 

e poliedros (prisma, 

pirámide, cilindro, cono, 

esfera). 

MATEMÁ-

TICAS 

Saber o que é un ángulo e as 

clases de ángulos. 

Distingue entre ángulos 

agudos, rectos e obtusos. 

CMC

T, 

CAA 

Distingue entre ángulos 

agudos, rectos e obtusos. 

MATEMÁ-

TICAS 

Interpretar representacións 

espaciais (esbozo dun 

itinerario, plano dunha 

pista…) realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións 

familiares. 

Obtén información puntual 

e describe unha 

representación espacial 

(esbozo dun itinerario, 

plano dunha pista...) 

tomando como referencia 

obxectos familiares. 

CMC

T, 

CAA, 

CCL 

Orientase no espazo. 

MATEMÁ-

TICAS 

Interpretar representacións 

espaciais (esbozo dun 

itinerario, plano dunha 

pista…) realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións 

familiares. 

Interpreta e describe 

situacións, mensaxes e 

feitos da vida diaria 

utilizando o vocabulario 

xeométrico axeitado: indica 

una dirección, explica un 

percorrido, oriéntase no 

espazo. 

CMC

T, 

CAA, 

CCL 

Indica  unha dirección, 

explica un percorrido, 

oriéntase no espazo. 

MATEMÁ-

TICAS 

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. 

Resolve problemas 

xeométricos que impliquen 

dominio dos contidos 

traballados utilizando 

estratexias heurísticas de 

razoamento.   

CMC

T, 

CAA 

Resolve problemas 

xeométricos de forma 

razoada. 

MATEMÁ-

TICAS 

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 

Reflexiona sobre o proceso 

de resolución de 

problemas: revisando as 

operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, 

comprobando e 

interpretando as solucións 

no contexto. 

CMC

T, 

CAA, 

CSIE

E 

Resolve problemas de 

medida de forma razoada. 



 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

problemas. 

MATEMÁ-

TICAS 

Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos ao 

contorno inmediato. 

Recolle e clasifica datos de 

situacións do seu contorno, 

utilizándoos para construír 

táboas ou gráficas. 

CMC

T, 

CAA 

Construe taboas e gráficas. 

MATEMÁ-

TICAS 

Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos ao 

contorno inmediato. 

Ordena os datos rexistrados 

atendendo a un criterio de 

clasificación. 

CMC

T, 

CAA 

Ordena datos. 

MATEMÁ-

TICAS 

Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos ao 

contorno inmediato. 

Interpreta gráficas de 

táboas extraendo a 

información explícita. 

CMC

T, 

CAA 

 Interpreta gráficas de 

táboas extraendo a 

información explícita. 

 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Crear unha imaxe positiva dun 

mesmo/a tomando decisións 

meditadas e responsables, 

baseadas nun bo autoconcepto. 

Reflexiona sobre os trazos 

característicos da súa 

personalidade e verbaliza 

as conclusións. 

CSC, 

CSIE

E 

Reflexiona sobre a propia 

forma de ser. 



 

 

ÁREA CA EA C 

Clave 

Mínimo esixible 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Crear unha imaxe positiva dun 

mesmo/a tomando decisións 

meditadas e responsables, 

baseadas nun bo autoconcepto. 

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 

Expresase de maneira 

positiva cando fala de si 

mesmo e dos demáis. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Construír o estilo persoal 

baseándose na respectabilidade 

e na dignidade persoal. 

Razoa o sentido do 

compromiso respecto a un 

mesmo e ás demais 

persoas. 

CSC, 

CCL, 

CSIE

E 

Razoa o sentido do 

compromiso respecto a un 

mesmo e ás demais 

persoas 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Estruturar un pensamento 

efectivo empregando as 

emocións de forma positiva. 

Aplica o autocontrol á 

toma de decisión. 

CSC, 

CSIE

E 

Aplica o autocontrol á 

toma de decisión. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Estruturar un pensamento 

efectivo empregando as 

emocións de forma positiva. 

Realiza un adecuado 

recoñecemento e 

identificación das súas 

emocións e das demais 

persoas. 

CSC, 

CSIE

E 

Recoñece as súas 

emocións e as dos demáis. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Estruturar un pensamento 

efectivo empregando as 

emocións de forma positiva. 

Expresa os seus 

sentimentos, necesidades e 

dereitos, á vez que respecta 

os dos e das demais nas 

actividades cooperativas. 

CSC, 

CSIE

E, 

CCL 

Expresa os seus 

sentimentos, necesidades e 

dereitos, á vez que respecta 

os dos e das demais nas 

actividades cooperativas. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Desenvolver o propio 

potencial, mantendo unha 

motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de 

éxitos individuais e 

compartidos. 

Traballa en equipo 

valorando o esforzo 

individual e colectivo para 

a consecución de 

obxectivos. 

CSC, 

CSIE

E 

Traballa en equipo 

valorando o esforzo 

individual e colectivo para 

a consecución de 

obxectivos. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Desenvolver o propio 

potencial, mantendo unha 

motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de 

éxitos individuais e 

compartidos. 

Asume as súas 

responsabilidades durante a 

colaboración. 

CSC, 

CSIE

E 

Asume as súas 

responsabilidades durante 

a colaboración. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Desenvolver o propio 

potencial, mantendo unha 

motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de 

éxitos individuais e 

compartidos. 

Realiza unha 

autoavaliación responsable 

da execución das tarefas 

con axuda dunha persoa 

adulta. 

CSC, 

CAA, 

CSIE

E 

Autoevalúase. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Adquirir capacidades para 

tomar decisións de forma 

independente, manexando as 

dificultades para superar 

frustracións e sentimentos 

negativos ante os problemas. 

Emprega algunha estratexia 

para facer fronte á 

incerteza, ao medo ou ao 

fracaso. 

CSC, 

CSIE

E 

Emprega algunha 

estratexia para facer fronte 

á incerteza, ao medo ou ao 

fracaso. 



 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento 

para motivación.  Conseguir 

logros persoais 

responsabilizándose do ben 

común. 

Participa na resolución de 

problemas escolares con 

seguridade e motivación. 

CSIE

E, 

CSC 

Participa na resolución de 

problemas escolares con 

seguridade e motivación. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento 

para motivación, conseguir 

logros persoais 

responsabilizándose do ben 

común. 

Define e formula 

claramente problemas de 

convivencia. 

CSC, 

CCL 

Identifica problemas de 

convivencia. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

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. 

Reflexiona, respondendo a 

preguntas, as 

consecuencias das súas 

accións. 

CSC, 

CCL, 

CSIE

E 

Reflexiona, respondendo a 

preguntas, as 

consecuencias das súas 

accións. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

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. 

Desenvolve actitudes de 

respecto cara aos demais en 

situacións formais e 

informais da interacción 

social. 

CSC, 

CSIE

E 

Desenvolve actitudes de 

respecto cara aos demais. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Expresar opinións, 

sentimentos e emocións, 

empregando coordinadamente 

a linguaxe verbal e non verbal. 

Expresar con claridade 

opinións, sentimentos e 

emocións. 

CCL, 

CSC, 

CSIE

E 

Expresar con claridade 

opinións, sentimentos e 

emocións. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Expresar opinións, 

sentimentos e emocións, 

empregando coordinadamente 

a linguaxe verbal e non verbal. 

Emprega apropiadamente 

os elementos da 

comunicación verbal e non 

verbal, en consonancia cos 

sentimentos. 

CCL, 

CSC 

Emprega apropiadamente 

os elementos da 

comunicación verbal e non 

verbal, en consonancia cos 

sentimentos. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Expresar opinións, 

sentimentos e emocións, 

empregando coordinadamente 

a linguaxe verbal e non verbal. 

Emprega a comunicación 

verbal en relación coa non 

verbal en exposicións orais. 

CCL, 

CAA, 

CSIE

E 

Emprega a comunicación 

non verbal axeitada para a 

verbal. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Expresar opinións, 

sentimentos e emocións, 

empregando coordinadamente 

a linguaxe verbal e non verbal. 

Expón respectuosamente os 

argumentos. 

CCL, 

CSC 

Expón respectuosamente 

os argumentos. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Utilizar habilidades de escoita 

e o pensamento de perspectiva 

con empatía. 

Escoita exposicións orais e 

entende a comunicación 

desde o punto de vista da 

persoa que fala. 

CSC, 

CCL 

Respecta a quenda de 

palabra. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Utilizar habilidades de escoita 

e o pensamento de perspectiva 

con empatía. 

Colabora en proxectos 

grupais escoitando 

activamente, demostrando 

CAA, 

CSIE

E, 

Colabora en proxectos 

grupais escoitando 

activamente, demostrando 



 

interese polas outras 

persoas. 

CSC, 

CCL 

interese polas outras 

persoas. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

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. 

Comunícase empregando 

expresións para mellorar a 

comunicación. 

CCL, 

CSC 

Comunícase empregando 

expresións para mellorar a 

comunicación. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

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. 

Amosa interese polos seus 

interlocutores. 

CCL, 

CSC 

Amosa interese polos seus 

interlocutores. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Empregar a aserción. Expresa abertamente as 

propias ideas.  

CCL, 

CSC, 

CSIE

E 

Expresa as súas ideas. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Empregar a aserción. Emprega a linguaxe 

positiva. 

CCL, 

CSC 

Emprega a linguaxe 

positiva. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Dialogar creando pensamentos 

compartidos con outras 

persoas para atopar o mellor 

argumento. 

Relaciona, con axuda 

dunha persoa adulta, 

diferentes ideas e opinións 

para atopar os seus 

aspectos comúns. 

CCL, 

CSC, 

CAA 

Relaciona, con axuda 

dunha persoa adulta, 

diferentes ideas e opinións 

para atopar os seus 

aspectos comúns. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Establecer relacións 

interpersoais positivas 

empregando habilidades 

sociais. 

Emprega diferentes 

habilidades sociais básicas. 

CSC Emprega diferentes 

habilidades sociais básicas. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Establecer relacións 

interpersoais positivas 

empregando habilidades 

sociais. 

Participa activamente en 

actividades que contribúen 

á cohesión dos grupos 

sociais aos que pertence. 

CSC, 

CSIE

E 

Participa activamente en 

actividades grupais. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Actuar con tolerancia 

comprendendo e aceptando as 

diferenzas. 

Respecta e acepta as 

diferenzas individuais. 

CSC Respecta e acepta as 

diferenzas individuais. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Actuar con tolerancia 

comprendendo e aceptando as 

diferenzas. 

Recoñece, e identifica as 

calidades doutras persoas. 

CSC Respecta e acepta as 

diferenzas individuais 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Contribuír á mellora do clima 

do grupo, amosando actitudes 

cooperativas e establecendo 

relacións respectuosas. 

Forma parte activa das 

dinámicas do grupo. 

CSC, 

CSIE

E 

Participa activamente en 

actividades grupais. 

VALORES 

SOCIAIS E 

Contribuír á mellora do clima 

do grupo, amosando actitudes 

Establece e mantén 

relacións emocionais 

CSC, 

CSIE

Establece e mantén 

relacións emocionais 



 

CIVICOS cooperativas e establecendo 

relacións respectuosas. 

amigables, baseadas no 

intercambio de afecto e a 

confianza mutua. 

E amigables. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de 

manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais e compartindo 

puntos de vista e sentimentos. 

Establece relacións de 

confianza cos iguais e coas 

persoas adultas. 

CSC, 

CSIE

E 

Establece relacións de 

confianza cos iguais e coas 

persoas adultas. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de 

manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais e compartindo 

puntos de vista e sentimentos. 

Desenvolve proxectos e 

resolve problemas en 

colaboración. 

CSC, 

CSIE

E 

Desenvolve proxectos e 

resolve problemas en 

colaboración. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de 

manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais e compartindo 

puntos de vista e sentimentos. 

Pon de manifesto unha 

actitude aberta cara ás 

demais persoas 

compartindo puntos de 

vista e sentimentos durante 

a interacción social na aula. 

CSC, 

CSIE

E 

Pon de manifesto unha 

actitude aberta cara ás 

demais persoas 

compartindo puntos de 

vista e sentimentos durante 

a interacción social na 

aula. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Traballar en equipo 

favorecendo a 

interdependencia positiva e 

amosando condutas solidarias. 

Amosa boa disposición a 

ofrecer e recibir axuda para 

a aprendizaxe. 

CAA, 

CSIE

E, 

CSC 

Amosa boa disposición a 

ofrecer e recibir axuda 

para a aprendizaxe. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Traballar en equipo 

favorecendo a 

interdependencia positiva e 

amosando condutas solidarias. 

Practica as estratexias de 

axuda entre iguais.  

CAA, 

CSIE

E, 

CSC 

Practica as estratexias de 

axuda entre iguais. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Traballar en equipo 

favorecendo a 

interdependencia positiva e 

amosando condutas solidarias. 

Practica as estratexias de 

axuda entre iguais 

CAA, 

CSIE

E, 

CSC 

Practica as estratexias de 

axuda entre iguais. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Traballar en equipo 

favorecendo a 

interdependencia positiva e 

amosando condutas solidarias. 

Respecta as regras durante 

o traballo en equipo. 

CSC Participa activamente en 

actividades grupais 

respectando as normas. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Traballar en equipo 

favorecendo a 

interdependencia positiva e 

amosando condutas solidarias. 

Emprega destrezas de 

interdependencia positiva. 

CSC, 

CSIE

E, 

CAA 

É autónomo. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Implicarse na elaboración e no 

respecto das normas da 

comunidade educativa, 

empregando o sistema de 

valores persoal que constrúe a 

partir dos valores universais. 

Participa na elaboración 

das normas da aula. 

CSC, 

CSIE

E 

Participa na elaboración 

das normas da aula. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Implicarse na elaboración e no 

respecto das normas da 

comunidade educativa, 

empregando o sistema de 

Respecta as normas do 

centro escolar. 

CSC Respecta as normas do 

centro escolar. 



 

valores persoal que constrúe a 

partir dos valores universais. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

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 e posicionamentos 

persoais. 

Resolve os conflitos, coa 

axuda dunha persoa adulta, 

de modo construtivo. 

CSC, 

CSIE

E 

Resolve os conflitos, coa 

axuda dunha persoa adulta, 

de modo construtivo. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

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 e posicionamentos 

persoais. 

Manexa a linguaxe positiva 

na comunicación de 

pensamentos e intencións 

nas relacións interpersoais. 

CCL, 

CSC 

Emprega a linguaxe 

positiva. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

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 e posicionamentos 

persoais. 

Analiza as emocións e 

sentimentos das partes en 

conflito. 

CSC, 

CSIE

E 

Analiza as emocións e 

sentimentos das partes en 

conflito. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Comprender a importancia dos 

dereitos da infancia valorando 

as condutas que os protexen. 

Expón os dereitos básicos 

da infancia. 

CSC, 

CCL 

Coñece alguns dos dereitos 

dos nenos. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Participar activamente na vida 

cívica valorando a igualdade 

de dereitos e 

corresponsabilidade de homes 

e mulleres. 

Colabora con persoas do 

outro sexo en diferentes 

situacións escolares. 

CSC, 

CSIE

E 

Amosa actitudes non 

sexistas. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Participar activamente na vida 

cívica valorando a igualdade 

de dereitos e 

corresponsabilidade de homes 

e mulleres. 

Realiza diferentes tipos de 

actividades 

independentemente do seu 

sexo. 

CSC, 

CSIE

E 

Amosa actitudes non 

sexistas. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Valorar as normas de 

seguridade viaria, analizando 

as causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

Colabora en campañas 

escolares sobre a 

importancia do respecto 

das normas de educación 

viaria. 

CSC, 

CSIE

E 

Participa nas campañas de 

seguridade viaria. 



 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Valorar as normas de 

seguridade viaria, analizando 

as causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

Expón as causas de 

diferentes accidentes de 

tráfico 

CSC, 

CCL 

Participa nas campañas de 

seguridade viaria. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Valorar as normas de 

seguridade viaria, analizando 

as causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

Explica as consecuencias 

de diferentes accidentes de 

tráfico. 

CSC, 

CCL, 

CMC

T, CD 

Participa nas campañas de 

seguridade viaria. 

  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAXE ASOCIADAS A CADA BLOQUE DE 

CONTIDO. 
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CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 1. 

INICIACIÓ

N Á 

ACTIVIDA

DE 

CIENTÍFIC

A 

b, e, 

g, h, 

i 

Realización de proxectos e 

presentación de resultados. Busca 

guiada de información en internet 

e noutros soportes. Utilización 

básica de tratamento de textos 

para a presentación de traballos. 

 Buscar información 

sobre diversos temas e 

presentar os resultados 

por escrito. 

 Ler textos e 

contestar preguntas. 

5 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 1. 

INICIACIÓ

N Á 

ACTIVIDA

DE 

CIENTÍFIC

A 

b, e, 

h 

Iniciación á actividade científica.  Realizar pequenos 

experimentos utilizando 

sustancias da vida 

diaria. 2 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 1. 

INICIACIÓ

N Á 

ACTIVIDA

DE 

CIENTÍFIC

A 

a, b, 

c, m 

O traballo cooperativo. Técnicas 

de estudo e traballo. Hábitos de 

traballo, esforzo e 

responsabilidade. 

 Traballar en grupo. 

   Xogar a “cegos 

por un día”. 

 Facer un mural 

sobre as plantas da zona. 

 

8 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 2. 

O SER 

HUMANO E 

A SAÚDE 

g, k .O corpo humano e o seu 

funcionamento. As funcións vitais. 

Importancia dos sentidos en 

relación co medio. 

Recoñecemento dos cambios 

físicos e persoais nas diferentes 

etapas da vida das persoas. 

 Asociar sentidos 

con partes do corpo. 

 Clasificar nunha 

táboa os aparatos do 

corpo humano. 

 Observar un gráfico 

e decir en que etapa da 

vida está cada persoa. 

 Realizar cálculos 

sinxelos manexando 

idades. 

5 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 2. 

O SER 

HUMANO E 

A SAÚDE 

a, b, 

c, d, 

g, k, 

m 

Saúde e enfermidade. Hábitos 

saudables: alimentación, hixiene, 

exercicio físico e descanso.  

Factores que producen as 

 Explicar o que 

debemos facer para 

coidar a alimentación e 

a saúde. 

10 
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enfermidades máis habituais: 

carie, obesidade, gripe, catarros... 

 Coñecemento de si mesmo/a e 

dos e das demais: emocións e 

sentimentos propios e alleos.  

A relación cos demais. Toma de 

decisións.  

A igualdade entre homes e 

mulleres. 

 Explicar o que 

debemos facer para estar 

forte e áxil. 

 Explicar o que 

debemos facer para 

coidar a mente. 

 Coñecer as causas 

de diferentes 

enfermidades. 

 Elaborar unha táboa 

cos hábitos saudables e 

marcar cantas veces á 

semana os fan. 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 2. 

O SER 

HUMANO E 

A SAÚDE 

e, h Clasificación dos alimentos en 

función dos nutrientes principais.  

Pirámide alimentaria. Análise de 

dietas equilibradas. 

 Observar a 

pirámide nutricional e 

comentar os aspectos 

máis salientables. 

 Ler e diferenciar 

entre dieta saudable e 

non saudable. 

2 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 3. 

OS SERES 

VIVOS 

b, g, 

e, l, 

i, o 

Diferenza entre seres vivos e 

inertes. Identificación de animais e 

de plantas como seres vivos. 

Clasificación de animais 

vertebrados e invertebrados a 

partir de características 

observables. Clasificación das 

plantas (herbas, arbustos e 

árbores) a partir de características 

observables. Utilización guiada de 

claves e de guías de animais e 

plantas para a clasificación e 

identificación dalgunhas especies 

existentes en Galicia. 

Identificación de cambios 

observables que se producen nos 

seres no contorno. 

 Escribir as 

características principais 

dos animais e das 

plantas. 

 Clasificar animais 

en vertebrados e 

invertebrados. 

 Clasificar plantas 

segundo o seu tipo. 

 Observar e 

completar debuxos 

escribindo as partes de 

animais ou plantas. 

 Observar ilustración 

e completar cos nomes 

de distintos animais e 

plantas. 

 Investigar sobre 

animais e plantas de 

Galicia e saber se hai 

algun/ha en perigo de 

extinción. 

10 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 3. 

OS SERES 

VIVOS 

a, b, 

c, e, 

h, i, 

j, l, 

m, o 

Observación e comparación das 

diversas maneiras en que os seres 

vivos realizan as funcións vitais 

utilizando instrumentos 

apropiados e medios audiovisuais 

 Explicar  e 

diferenciar as funcións 

dos seres vivos. 

 Escribir accións da 

función de relación. 

10 
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e tecnolóxicos da maneira máis 

precisa e rigorosa posible. 

Valoración da biodiversidade e 

interese pola súa conservación. 

 Ver un video sobre 

un animal e despois 

elaborar un caderno de 

campo no que se 

recollan datos sobre un 

animal que eles 

coñezan. 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 4. 

MATERIA E 

ENERXÍA 

a, b, 

c , g, 

h 

Fontes de enerxía. A enerxía e os 

cambios. Intervención da enerxía 

na vida cotiá. Uso responsable dos 

recursos naturais do planeta. 

Aforro enerxético. A produción de 

residuos, a contaminación e o 

impacto ambiental. 

Desenvolvemento de actitudes 

individuais e colectivas fronte a 

determinados problemas 

mediombientais. 

 Escribir  e definir 

de palabras relacionadas 

coa auga e coas fontes 

de enerxía. 

 Facer unha lista de 

accións que podemos 

levar a cabo para aforrar 

enerxía. 

6 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 4. 

MATERIA E 

ENERXÍA 

b, e, 

g, h 

Cambios de estado da auga. O 

ciclo da auga. Identificación de 

forzas coñecidas que fan que os 

obxectos se movan ou deformen. 

 Escribir e definir 

palabras relacionas co 

ciclo da auga. 

 Explicar o que é o 

ciclo da auga. 

 Explicar os cambios 

que se producen de 

estado que se producen 

ao longo do ciclo da 

auga. 

5 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 4. 

MATERIA E 

ENERXÍA 

b, g, 

h 

Identificación de compoñentes e 

preparación dunha mestura. 
 Elaborar mesturas 

sinxelas utilizando 

productos da vida cotiá. 

1 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 5: 

A 

TECNOLOX

ÍA, 

OBXECTOS 

E 

MÁQUINAS 

a, b, 

e, g 

Manipulación e observación do 

funcionamento de obxectos, 

aparellos e máquinas sinxelas 

(bicicleta, xoguetes, móbiles, 

tesoiras, roda, manivelas, 

espremedor, reloxo, pinzas, 

triturador...). Importancia da 

ciencia e da tecnoloxía para 

mellorar as condicións de vida e 

de traballo. 

 Organizar nunha 

táboa máquinas e 

aparellos de uso cotiá. 

 Comparar máquinas 

actuais con máquinas de 

fai anos e decir en que 

cambiou a vida e o 

traballo. 

3 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

BLOQUE 5: 

A 

TECNOLOX

ÍA, 

OBXECTOS 

E 

MÁQUINAS 

a, b, 

c, d, 

e, g, 

h, j, 

m 

Planificación e realización dalgún 

obxecto ou máquina de 

construción sinxela. Manexo de 

ferramentas, aparellos e máquinas 

de uso doméstico, superando 

estereotipos sexistas. Prevención 

de riscos no emprego de máquinas 

 Observar imaxes e 

explicar en que 

consisten e como se 

utilizan distintas 

máquinas. 

 Construír un 

abanico. 

3 
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de uso cotián. 

      

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 1. 

CONTIDOS 

COMÚNS 

a, b, 

d, e, 

h, i 

Iniciación ao coñecemento 

científico e a súa aplicación nas 

Ciencias sociais. 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. 

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. 

Iniciativa emprendedora. 

Planificación, xestión e 

presentación dos proxectos co fin 

de acadar obxectivos. 

 Iniciarse no 

coñecemento científico 

aplicado nas Ciencias 

Sociais. 

 Resolver problemas 

e/ou inquietudes a 

medida que vaian 

surxindo. 

 Iniciarse na búsqueda de 

información a través das 

TICs. 

 Comezar a presentar 

iniciativas para a 

preparación de 

proxectos. 

5 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 1. 

CONTIDOS 

COMÚNS 

a, b, 

c, d 

Emprego de técnicas de estudo 

individual e de estratexias de 

traballo cooperativo. Valoración 

do esforzo e coidado do material. 

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. 

 Empregar técnicas 

de estudo de traballo 

individual e colectivo. 

 Valorar o esforzo e 

coidar o material. 

 Empregar as 

normas de convivencia  

e respectar os valores 

democráticos. 

5 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 1. 

CONTIDOS 

COMÚNS 

h, e, 

o 

Utilización da terminoloxía propia 

da área e do uso de textos de 

carácter social, xeográfico e 

histórico. 

 Usar a terminoloxía 

propia da área e do uso 

de diferentes textos. 
4 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

h Sistema solar: o Sol e os planetas. 

Deseño de maquetas, 

presentacións ou animacións 

empregando ás TIC como 

estratexia de reforzo da 

aprendizaxe. 

 Observar e escribir os 

nomes dos planetas. 

 Debuxar o Sistema 

Solar en grupos. 
4 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

h, o Mapas do tempo atmosférico de 

Galicia. 
 Recoñecer e interpretar 

un mapa de tempo 

atmosférico. 
4 
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CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

h, o O clima. Grandes zonas climáticas 

mundiais. Comparación do clima 

do contorno co de outras zonas. 

 Diferenciar algúns tipos 

de clima. 
4 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

h, e O ciclo da auga: fases.  Coñecer as fases do 

ciclo da auga. 
4 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

h, e, 

o 

Paisaxe: definición, elementos 

básicos que caracterizan as 

paisaxes de Galicia. 

Características. 

 Definir unha paisaxe e 

nomear os seus 

elementos. 

 Diferenciar entre 

paisaxe de costa e 

paisaxe de interior. 

4 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

a, d, 

e, h 

A intervención humana no medio 

próximo. A contaminación 

atmosférica e o cambio climático. 

Desenvolvemento sostible e 

consumo responsable. 

- Coñecer a intervención 

humana no cambio 

climático. 4 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

h, e O planeta Terra e a Lúa, o seu 

satélite. Características. Os 

movementos da Terra e a Lúa e as 

súas consecuencias: as estacións 

do ano, o día e a noite. 

 Coñecer en que consiste 

o movemento de 

rotación e translación da 

Terra. 

 Explicar por que hai 

estacións, día e noite. 

 Identificar as fases 

lunares. 

4 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

h, e As capas da Terra: características 

básicas. Formación dun volcán. 

Simulación da erupción dun 

volcán. Medidas para a prevención 

de danos. 

 Identificar as capas da 

Terra. 
4 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

h, g, 

o 

Formas de representar a Terra: 

planos, mapas, planisferios e 

globos terráqueos. 

 Coñecer planos e mapas 

para representar a Terra. 

 Diferenciar entre plano 

e mapa. 

4 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

h, g, 

o 

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. 

 Realizar e usar un plano 

sinxelo. 

4 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

h, g Coñecemento e uso de diferentes 

técnicas, estratexias e 
 Identificar os puntos 

cardinais. 
4 
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QUE NOS 

RODEA 

instrumentos para orientarse no 

espazo. Puntos cardinais. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

h, e A atmosfera. Fenómenos 

atmosféricos. As nubes e as 

precipitacións. 

 Coñecer os distintos 

tipos de fenómenos 

atmosféricos e como se 

producen. 

5 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 2. 

O MUNDO 

QUE NOS 

RODEA 

h, g, 

i, e 

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. 

 Identificar o tempo 

atmosférico e algúns 

instrumentos para a súa 

medición. 5 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 3. 

VIVIR EN 

SOCIEDAD

E 

a, e, 

h, o 

A organización social, política e 

territorial da localidades e 

comarca (función e organización). 

Elaboración dun mapa conceptual 

de toda a organización. 

 Coñecer como está 

organizada a sociedade. 
5 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 3. 

VIVIR EN 

SOCIEDAD

E 

a, h, 

o 

Manifestacións culturais e 

lingüísticas de Galicia. 
 Coñecer manifestacións 

culturais e lingüísticas 

da contorna. 
5 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 3. 

VIVIR EN 

SOCIEDAD

E 

h As actividades económicas e 

produtivas da localidade. 

Clasificación por sectores. 

Recursos naturais, materias primas 

e produtos elaborados. 

 Coñecer as actividades 

económicas e produtivas 

de localidade e os 

recursos naturais, 

materias primas e 

produtos elaborados. 

5 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 3. 

VIVIR EN 

SOCIEDAD

E 

n, h Educación Viaria. Adquisición de 

coñecementos básicos que 

contribúan a consolidar condutas e 

hábitos viarios correctos. 

 Coñecer algunas normas 

básicas de educación 

viaria. 
5 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 4. 

AS 

PEGADAS 

DO TEMPO 

h, o 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. 

 Ordenar feitos e 

personaxes históricos 

importantes de Galicia. 
5 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 4. 

AS 

PEGADAS 

DO TEMPO 

h, o A Prehistoria. A cultura castrexa 

en Galicia. A escritura como fonte 

histórica. A Idade Antiga en 

Galicia. A romanización. 

 Identificar o paso da 

Prehistoria á Historia 

coa aparición da 

escritura. 

5 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 4. 

AS 

PEGADAS 

DO TEMPO 

h, o 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 

 Recoñecer a 

importancia de vestixios 

históricos que se atopan 

na contorna. 
5 
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medieval. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

BLOQUE 4. 

AS 

PEGADAS 

DO TEMPO 

d, h, 

o 

O noso patrimonio natural, 

histórico e cultural. Os espazos 

protexidos. 

 Valorar o patrimonio 

natural, histórico e 

cultural. 
5 
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EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓN 

PLÁSTICA) 

BLOQUE 1. 

OBSERVA-

CIÓN 

PLÁSTICA 

e, j Establecemento de protocolos de 

actuación na observación das 

obras artísticas. Valoración do 

coñecemento de diferentes 

códigos artísticos como medio de 

expresión de ideas. 

 Observar obras artísticas 

e comentalas. 

 Expresar os sentimentos 

que lle provocan as obras 

artísticas. 

 

2 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓN 

PLÁSTICA) 

BLOQUE 1. 

OBSERVA-

CIÓN 

PLÁSTICA 

e, j Interpretación e valoración da 

información que proporcionan as 

imaxes no contexto social e 

comunicación das apreciacións 

obtidas. Indagación sobre 

diferentes maneiras de representar 

o espazo. 

 Observar diferentes 

imaxes e falar sobre o que  

vemos e o que sentimos o 

velas. 

 Debuxar e construir 

maquetas de planos e 

edificios. 

4 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓN 

PLÁSTICA) 

BLOQUE 1. 

OBSERVA-

CIÓN 

PLÁSTICA 

j, b Observación dos materiais 

empregados nas obras plásticas. 

Exploración de calidades dos 

materiais (transparencia, 

rugosidade, lixeireza etc.) e 

tratamento convencional e sinxelo 

de texturas, formas e cores sobre 

diferentes soportes. 

 Observar e falar sobre os 

distintos tipos de 

materiais. 

 Observar e falar sobre 

distintas cores e texturas. 
2 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓN 

PLÁSTICA) 

BLOQUE 1. 

OBSERVA-

CIÓN 

PLÁSTICA 

j, a, 

b 

Descrición de profesionais 

relacionados/as coas artes 

plásticas e visuais. Procura de 

información sobre as 

manifestacións culturais e 

artísticas do contexto. 

 Buscar información sobre 

obras plásticas, falar 

sobre elas e reproducilas. 
3 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓN 

PLÁSTICA) 

BLOQUE 2. 

EXPRESIÓ

N 

PLÁSTICA 

j, b Planificación e organización para 

axustar o proceso de creación 

individual e en grupo ás 

intencións previstas, 

seleccionando adecuadamente os 

materiais, os instrumentos e as 

técnicas. Elaboración de imaxes 

usando técnicas e recursos 

diversos. Construción de 

estruturas con volume. 

 Reproducir  cadros a 

partir dun modelo. 

 Interpretar e elaborar  

cadros e debuxos. 

 Construir figuras e 

obxectos con volume. 
8 



 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓN 

PLÁSTICA) 

BLOQUE 2. 

EXPRESIÓ

N 

PLÁSTICA 

a, j Selección e uso responsable de 

materiais apropiados segundo as 

súas posibilidades plásticas e o fin 

para o que se previron. 

Establecemento de protocolos de 

actuacións no proceso de creación 

individual e/ou colectiva. 

 Elaborar cadros e 

debuxos. 

 Reproducir cadros e 

debuxos a partir dun 

modelo. 

8 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓN 

PLÁSTICA) 

BLOQUE 2. 

EXPRESIÓ

N 

PLÁSTICA 

a, c Respecto polas normas e pola 

repartición de tarefas establecidas 

no grupo. Respecto polas ideas e 

os traballos individuais. 

 Observar os traballos 

feitos polos demáis e 

valoralos. 
2 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

(EDUCACIÓN 

PLÁSTICA) 

BLOQUE 2. 

EXPRESIÓ

N 

PLÁSTICA 

j, i Utilización de recursos dixitais 

para a elaboración de producións 

artísticas. Compilación de imaxes 

para complementar textos (carteis, 

anuncios, esquemas etc.). 

 Elaborar carteis e 

debuxos seguindo os 

modelos dados. 

 Elaborar debuxos usando 

as novas tecnoloxías. 

8 

      

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL. 

FALAR E 

ESCOITAR 

a, c, 

d, e 

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. 

 Explicar de xeito oral 

vivencias persoais 

relacionas cos temas da 

aula. 

 Contar anécdotas. 

 Contar noticias. 

 Opinar. 

4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL. 

FALAR E 

ESCOITAR 

b, e Comprensión e expresión de 

mensaxes verbais e non verbais, 

especialmente xestos e ton de voz 

que complementen o significado 

da mensaxe. 

 Escribir situacións nas 

que empleas a lingua oral. 

 Escoitar aos demáis 

atentamente prestando 

atención aos xestos. 

 

4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL. 

FALAR E 

ESCOITAR 

a, b, 

e 

Participación en situacións de 

comunicación, espontáneas e 

dirixidas, utilizando un discurso 

cunha secuencia lineal sinxela. 

 Participar en situación de 

comunicación na aula. 

 Escoitar o que din os 

demáis. 
4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL. 

FALAR E 

ESCOITAR 

b, e Dedución das palabras evidentes 

polo contexto. Interese pola 

ampliación de vocabulario. 

Creación de redes semánticas 

sinxelas. 

 Definir palabras segundo 

o contexto. 

 Buscar definicións é decir 

a que nos parece máis 

axeitada. 

4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL. 

FALAR E 

ESCOITAR 

b, d, 

e, i 

Comprensión global e específica 

de textos orais de diversa 

tipoloxía: e procedentes de 

diversas fontes (produción 

didáctica, gravacións, medios de 

comunicación). 

 Escoitar textos e obter a 

idea principal. 

 Escoitar textos e contestar 

a preguntas con 

información específica. 

4 

LINGUA BLOQUE 1. b, e Audición e reprodución de textos  Escoitar distintos textos. 4 



 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL. 

FALAR E 

ESCOITAR 

adecuados ao nivel que estimulen 

o seu interese. Dramatizacións de 

textos literarios adaptados á idade 

e de producións propias. 

 Poñer en escea pequenos 

textos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL. 

FALAR E 

ESCOITAR 

b, e Produción de textos orais sinxelos 

de diferente tipoloxía. 
 Contar anédotas, chistes, 

adiviñas, fábulas… 

3 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL. 

FALAR E 

ESCOITAR 

a, b, 

e 

Estratexias para utilizar a linguaxe 

oral como instrumento de 

comunicación e aprendizaxe: 

escoitar e preguntar. 

 Escoitar atentamente e 

preguntar cando non se 

entende. 
3 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

LER 

b, e 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 

contexto. Recoñecemento básico 

da tipoloxía textual. Uso do 

dicionario. 

 Ver a unha imaxe ou o 

título e elaborar hipótesis 

sobre o que vai acontecer. 

 Utilizar o diccionario 

para buscar palabras 

novas. 

4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

LER 

b, e Lectura, en silencio e en voz alta, 

de distintos tipos de texto 

próximos á súa experiencia. 

 Ler textos de diferentes 

tipoloxía. 
4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

LER 

e 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. 

 Ler e resumir unha 

historia. 

 Ler e contestar preguntas 

específicas. 

 Ordear os parágrafos ou 

ilustracións. 

4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

LER 

b, e 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 

contexto. Recoñecemento básico 

da tipoloxía textual. Uso do 

dicionario. 

 Observar unha ilustración 

ou o título e facer 

hipótesis sobre o que vai 

ocorrer. 

 Decir que tipo de texto 

estamos utilizando. 

 Utilizar o diccionario 

para buscar palabras 

descoñecidas. 

4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

e Gusto pola lectura. Selección de 

libros segundo o gusto persoal. 

Lectura dos libros establecidos no 

 Ler distintos tipos de 

libros. 

 

4 



 

ESCRITA. 

LER 

Plan lector. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

LER 

e, i Uso da biblioteca para a procura 

de información e utilización da 

mesma como fonte de 

información e lecer. 

 Buscar información sobre 

temas diversos na 

biblioteca. 

 

3 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

LER 

a, b, 

e 

Iniciación á creación da biblioteca 

persoal. 
 Ler  libros  e coidalos. 

36 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

LER 

a, e Identificación da finalidade das 

mensaxes transmitidos polo texto. 
 Ler e contestar preguntas 

relacionadas co texto. 

 Identificar a mensaxe que 

transmite o texto 

(corolario, ensinanza). 

 

4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

LER 

b, e, 

i 

Utilización guiada das 

Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura da 

información. 

 Usar as TICs, con axuda, 

para buscar información. 

 3 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

ESCRIBIR 

b, e, 

m 

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. Cohesión do texto: 

mantemento do tempo verbal, 

puntuación, concordancia básica. 

Aplicación das normas 

ortográficas axeitadas ao nivel. 

  Escribir diversos tipos de 

textos con distintas 

intencións. 

 Escribir  textos con 

tempos verbais, 

concordancia e 

puntuación axeitadas. 

 Excribir textos a partir de 

palabras dadas utilizando 

as normas ortográficas 

que coñecen. 

4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

ESCRIBIR 

b, e, 

m 

Valoración da propia produción 

escrita, así como a produción 

escrita dos seus compañeiros. 

 Escoitar producción 

escritas de outras persoas 

e anotar as ideas 

principais. 

 Decir se lle gusta ou non 

o que escoitan e razoar a 

resposta. 

3 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

ESCRIBIR 

b, e Normas e estratexias para a 

produción de textos: planificación 

(función, destinatario, xeración de 

ideas, estrutura...). Textualización 

en frases elementais con secuencia 

lineal. Revisión e mellora do 

texto. 

 Identificar as partes de 

distintos tipos de texto. 

 Anotar as ideas principais 

antes de escribir. 

 Reler e correxir o que 

está mal. 

3 



 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

ESCRIBIR 

b, e, 

i 

Creación de textos utilizando a 

linguaxe verbal e non verbal con 

intención informativa: carteis 

publicitarios. Anuncios. Cómics. 

 Ler un texto no que se 

fala de publicidade e 

debatir sobre él. 

 Elaborar eslogans. 

 Observar carteis e 

comentar os aspectos 

importantes. 

3 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

ESCRIBIR 

a, d, 

e, m 

Uso dunha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

 Consultar no diccionario 

palabras relacionadas con 

este tema. 

 Completar oracións con 

palabras relacionas con 

este tema. 

 Observar imaxes e 

comentar os aspectos 

máis salientables. 

3 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN  

ESCRITA. 

ESCRIBIR 

e, i Creación de textos utilizando as 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación de xeito guiado. 

 Ler un texto sobre un e-

mail e contestar 

preguntas. 

 Debatir sobre o uso que 

se debe facer das novas 

tecnoloxías. 

 Escribir un e-mail. 

2 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA. 

ESCRIBIR 

e, i Produción de textos segundo Plan 

de escritura do centro. 
 Eleborar distintos tipos de 

textos. 
4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

b, e A palabra. Recoñecemento das 

distintas clases de palabras (nome, 

verbo, adxectivo, pronomes, 

artigos). Características e uso de 

cada clase de palabra. Tempos 

verbais: presente, pasado e futuro. 

Ortografía: utilización das regras 

básicas de ortografía e puntuación. 

 Ordenar sílabas. 

 Clasificar palabras 

segundo o número de 

sílabas. 

 Escribir o lado de cada 

palabra se é un nome, un 

verbo ou un adxectivos. 

 Clasificar verbos segundo 

o tempo verbal. 

3 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

e Recoñecemento das distintas 

clases de palabras (nome, verbo, 

adxectivo, pronomes, artigos). 

Características e uso de cada clase 

de palabra. Vocabulario. Frases 

feitas. Formación de substantivos, 

adxectivos e verbos. Recursos 

derivativos: prefixos e sufixos. 

Recoñecemento dos constituíntes 

oracionais: a oración simple, 

suxeito e predicado. 

 Clasificar palabras 

segundo a súa clase. 

 Escribir frases feitas e 

anilazar o seu 

significados. 

 Escribir distintos tipos de 

nombres. 

 Completar familias de 

palabras. 

 Relacionar a palabra co 

seu significado. 

 Colear o suxeito e 

4 



 

predicado de diferente 

cor. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

b, e Clases de nomes: comúns e 

propios. As relacións gramaticais 

Recoñecemento e explicación 

reflexiva das relacións que se 

establecen entre o substantivo e o 

resto dos compoñentes do grupo 

nominal. 

 Escribir nomes común. 

 Escribir nomes propios. 

 Separar os nomes de 

outro tipo de palabra. 4 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

e, i Utilización do material 

multimedia educativo ao seu 

alcance e propio da súa idade. 

 Realizar xogos e 

actividades no ordenador. 
2 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

d, e, 

o 

Valoración da diversidade da 

lingua na nosa comunidade 

autónoma. 

 Recoñecer as diferenzas e 

similitudes entre o galego 

e o castelán. 
1 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

d, e, 

o 

Identificación das similitudes e 

diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

 Recoñecer as diferenzas e 

similitudes entre o galego 

e o castelán e comparlas. 
1 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

a, b, 

e, o 

Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada) como 

vehículo de comunicación e como 

recurso de lecer persoal. 

 Ler libros en distintas 

linguas. 
/ 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

d, e Valoración dos textos literarios 

como fonte de gozo persoal. 
 Ler distintos libros, 

disfrutar da lectura e dar 

unha valoración positiva 

ou negativa dos mesmos. 

/ 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

d, e Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptacións de 

obras clásicas e literatura actual. 

Lectura comentada de poemas, 

relatos e obras teatrais. - 

Identificación de recursos 

literarios moi básicos. 

 Recitar poemas e 

contestar preguntas. 

 Ler obras de teatro. 

 Identificar como están 

escritas as obras de teatro. 

 

2 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

d, e Valoración de recursos literarios.  Ler un poema e fixarnos 

no que nos di. 

 Escribir como se imaxina 

a persoa que escribe o 

poema a casa donde vive. 

 Describir aos personaxes 

do poema. 

2 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

b, e Creación de textos literarios moi 

sinxelos, en prosa ou en verso: 

contos, poemas, adiviñas, 

 Escribir distintos de 

textos literarios sinxelos. 3 



 

LITERARIA cancións e teatro. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

a, b, 

e 

Comprensión, memorización e 

recitado de textos literarios co 

ritmo, entoación e dicción 

adecuados. 

 Ler e recitar poemas 

utilizando o ritmo, 

entoación e dicción 

axeitados. 

1 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

d, e Dramatización e lectura 

dramatizada de textos literarios. 
 Posta en escea de 

pequenos textos literarios. 
1 

      

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL: 

FALAR E 

ESCOITAR 

a, e 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. 

 Escoitar textos de xeito 

oral e comprender as 

ideas máis importantes. 

 Explicar de xeito oral 

noticias. 4 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL: 

FALAR E 

ESCOITAR 

a, d, 

e, o 

Uso, de forma xeral, dunha 

linguaxe non discriminatoria e 

respectuosa coas diferenzas. 

 Consultar no diccionario 

palabras relacionas co 

este tema. 

 Completar oraccións con 

palabras relacionadas con 

este tema. 

 Observar imaxes e 

comentar os aspectos 

máis salientables. 

3 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL: 

FALAR E 

ESCOITAR 

a, d, 

e, o 

Comparación de textos orais 

sinxelos producidos en diferentes 

variedades dialectais da lingua 

galega. 

 Recoñecer as diferenzas e 

similitudes entre as 

diferentes variedades 

dialectais galegas. 
1 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL: 

FALAR E 

ESCOITAR 

a, d, 

e, o 

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. 

 Escoitar textos orais nos 

que distintas persoas usan 

a lingua galega. 

 Recoñecer os ámbitos nos 

que se pode utilizar a 

lingua galega. 

2 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL: 

FALAR E 

ESCOITAR 

a, b, 

c, e, 

o 

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 

 Participar en situacións 

de comunicación na aula. 

 Escoitar o que din os 

demáis. 

 Contar anécdotas, chistes, 

fábulas, adiviñas… 

4 



 

clase). 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL: 

FALAR E 

ESCOITAR 

a, c, 

e 

Actitude de escoita adecuada ante 

situacións comunicativas, 

respectando as e opinións de quen 

fala e sen interrupcións 

inadecuadas. 

 Escoitar con atención o 

que din os demáis e ser 

capaz de resumir o que 

escoitou. 

 Respectar as quendas de 

palabra. 

 Escoitar atentamente e 

preguntar cando non se 

entende. 

3 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL: 

FALAR E 

ESCOITAR 

a, c, 

d, e, 

o 

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). 

 Escoitar con atención o 

que din os demáis e ser 

capaz de resumir o que 

escoitou. 

 Respectar as quendas de 

palabra. 

 Escoitar atentamente e 

preguntar cando non se 

entende. 

3 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL: 

FALAR E 

ESCOITAR 

a, b, 

e 

Uso de estratexias elementais para 

comprender e facer comprender as 

mensaxes orais: entoación, ritmo e 

xestualidade. 

 Falar de distintas 

situacións nas que 

utilizamos a lingua oral e 

como se debe utilizar en 

cada situación. 

 Escoitar aos demáis 

atentamente prestando 

atención aos xestos. 

4 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL: 

FALAR E 

ESCOITAR 

b, e Produción de textos orais sinxelos 

propios dos medios de 

comunicación social coa axuda de 

modelos sinxelos e en situación de 

simulación. 

 Escoitar distintos tipos de 

textos. 

3 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL: 

FALAR E 

ESCOITAR 

b, d, 

e 

Actitude de cooperación e de 

respecto en situacións de 

aprendizaxe compartida. 

 Aportar ideas para a 

realización de traballos en 

grupo. 

 Respectar as ideas dos 

demáis. 

4 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 1. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ORAL: 

FALAR E 

ESCOITAR 

e Interese por expresarse oralmente 

coa pronuncia e coa entoación 

adecuadas. 

 Ler oralmente textos 

utilizando a pronuncia e 

entoación axeitadas a ese 

tipo de texto. 
3 

LINGUA 

GALEGA E 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

b, e, 

I, j 

Comprensión da información 

relevante en textos das situacións 
 Ler textos diversos e 

resumilos. 

10 

 



 

LITERATURA A-CIÓN 

ESCRITA: 

LER 

cotiás de relación social: 

correspondencia escolar, normas 

da clase, normas do comedor, 

normas do transporte e regras de 

xogos. Comprensión de 

información xeral en textos 

sinxelos procedentes dos medios 

de comunicación social (incluídas 

webs infantís) con especial 

incidencia na noticia e nas cartas á 

dirección do xornal, localizando 

informacións destacadas en 

portadas, titulares, subtítulos, 

entradas. 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). 

 Ler textos diversos e 

contestar preguntas. 

 Entender as normas de 

xogos. 

 Entender as notas que se 

mandan a casa. 

 Observar a folla dun 

xornal e identificar as 

partes dunha noticia. 

 Observar e distingurir 

distintos textos que nos 

sirven para informarnos 

(folletos, carteis…) 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

LER 

a, b, 

e, m 

Desenvolvemento da autonomía 

lectora, da capacidade de elección 

de temas e de textos e de 

expresión das preferencias 

persoais. 

 Ler distintos tipos de 

libros e ser capaz de 

expresar as súas 

preferencias persoais. 

4 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

LER 

b, e 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. 

 Utilizar os coñecementos 

previos que ten sobre un 

tema para ser capaz de 

entender textos. 

 Axudarse de ilustracións 

e gráficos para 

comprender textos. 

4 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

LER 

b, e Subliñado e resumo da 

información relevante dun texto 

sinxelo adecuado ao seu nivel. 

 Ler e resumir textos. 

4 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

LER 

b, e Iniciación ás estratexias de control 

do proceso lector (anticipación, 

formulación de hipóteses, 

relectura...). 

 Observar unha ilustración 

e o título e facer hipótesis 

sobre o que vai pasar. 

 Utilizar o diccionario 

para buscar palabras 

descoñecidas. 

 Volver ler para 

comprobar que 

entendemos. 

3 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

b, e Uso dirixido das tecnoloxías da 

información e das bibliotecas para 

obter información e modelos para 

a lectura. 

 Buscar información sobre 

temas diversos na 

biblioteca e con axuda 

das TICs (de forma 

3 



 

LER guiada). 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

LER 

a, b, 

e 

Lectura persoal, silenciosa e en 

voz alta, de textos sinxelos en 

galego adaptados á idade e aos 

intereses das alumnas e dos 

alumnos. 

 Ler textos  de distinta 

tipoloxía en voz alta. 

 Ler textos de distinta 

tipoloxía en voz baixa. 

4 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

LER 

a, b, 

e, i 

Uso da biblioteca respectando as 

súas normas de funcionamento e 

valorándoa como fonte de 

información e de ocio e 

participación en actividades 

literarias. 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. 

 Buscar información sobre 

distintos temas na 

biblioteca. 

 Visitar a biblioteca e 

coñecer o seu 

funcionamento. 2 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

LER 

a, b, 

e 

Mantemento adecuado da súa 

biblioteca persoal. 
 Ler os libros establecidos 

para o proxecto lector e 

coidalos. 23 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 2. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

LER 

a, b, 

e 

Interese polos textos escritos 

como fonte de aprendizaxe e 

como medio de comunicación de e 

de lecer. 

 Ler distintos tipos de 

textos, disfrutar da lectura 

e valoralos. / 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

ESCRIBIR 

a, b, 

e 

Uso das estratexias de 

planificación, de textualización e 

revisión como partes do proceso 

escritor. 

 Identificar as partes de 

distintos tipos de texto. 

 Anotar as ideas principais 

antes de escribir. 

 Reler e correxir o que 

está mal. 

3 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

ESCRIBIR 

a, b, 

e, o 

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. Composición de textos 

de información sinxelos, 

característicos dos medios de 

comunicación social, sobre 

acontecementos significativos, 

con especial incidencia na noticia, 

en situacións reais ou simuladas. 

 Escribir textos diversos. 

 Escribir  textos diversos e 

contestar preguntas. 

 Escribir as normas de 

xogos. 

 Escribir as notas que se 

mandan a casa. 

 Observar a folla dun 

xornal e identificar as 

partes dunha noticia. 

 

10 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

b, e Produción de textos relacionados 

co ámbito académico para 

comunicar información 

 Escribir textos de diversa 

tipoloxía e con distintas 

intencións. 

3 



 

ESCRITA: 

ESCRIBIR 

(cuestionarios, resumos, 

descricións, explicacións). 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

ESCRIBIR 

a, b, 

e, j 

Creación de textos sinxelos con 

intención informativa utilizando a 

linguaxe verbal e non verbal: 

carteis publicitarios, anuncios, 

cómics. 

 Ler un texto no que se 

fale de publicidade e 

debatir sobre él. 

 Elaborar eslogans. 

 Observar carteis e 

comentar ou escribir os 

aspectos importantes. 

3 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

ESCRIBIR 

b, d, 

e, i, j 

Uso guiado de programas 

informáticos de procesamento de 

textos. 

 Escribir un e-mail. 

1 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

ESCRIBIR 

b, e, 

i, j 

Utilización de elementos gráficos 

e paratextuais sinxelos, para 

facilitar a comprensión 

(ilustracións, subliñados, gráficos 

e tipografía). 

 Observar as ilustracións, 

os gráficos… e entender o 

texto. 2 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 3. 

COMUNIC

A-CIÓN 

ESCRITA: 

ESCRIBIR 

a, b, 

e, o 

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. 

 Escribir de xeito ordeado 

e limpo. 

 Interesarse por presentar 

os textos sen faltas de 

ortografía. 

 Escribir textos de xeito 

creativo. 

4 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

e Uso e identificación intuitiva de 

terminoloxía moi elemental nas 

actividades de produción e 

interpretación: denominación dos 

textos traballados, enunciado, 

palabra e sílaba, xénero e número, 

determinantes e formas verbais. 

 Ordear sílabas. 

 Clasificar palabras 

segundo o número de 

sílabas. 

 Escribir ao lado de cada 

palabra o seu tipo. 

 Clasificar verbos segundo 

o tempo verbal. 

3 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

b, e Uso das normas ortográficas 

básicas, apreciando o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse 

a elas nos escritos. 

 Escribir palabras 

utilizando a grafía 

correcta (b/v, C/qu…) 

 Escribir palabras con 

maíuscula. 

 Escribir palabras con H. 

3 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

e Comparación e transformación de 

enunciados, mediante inserción, 

supresión, cambio de orde, 

segmentación e recomposición, 

para xulgar sobre a 

gramaticalidade dos resultados. 

Comparación de estruturas 

 Diferenciar distintos tipos 

de oracións 

(exclamativas, 

enunciativas…) 

 Escribir oracións que 

concorden 

gramaticalmente. 

3 



 

sintácticas elementais para 

observar a súa equivalencia 

semántica ou posibles alteracións 

do significado. Inserción e 

coordinación de oracións como 

instrumento na mellora da 

composición escrita. 

 Escribir os significados 

de palabras polisémicas. 

 Completar campos 

semánticos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

e Exploración das posibilidades do 

uso de diversos enlaces entre 

oracións (adición, causa), en 

relación coa composición de 

textos. 

 Completar textos 

utilizando, ou e. 

 Completar oracións 

utilizando enlaces. 

2 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

b, e, 

i 

Uso do dicionario, en papel ou 

electrónico, de xeito guiado. 
 Utilizar o diccinario para 

buscar palabras 

descoñecidas. 
2 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

b, e, 

i, o 

Identificación de palabras 

compostas e derivadas, de 

sinónimos de antónimos e 

palabras polisémicas básicas, en 

relación coa compresión e coa 

produción de textos. 

 Escribir sinónimos e 

antónimos. 

 Escribir familias de 

palabras. 

 Escribir os significados 

de palabras polisémicas. 

2 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

a, d, 

e, h, 

m, o 

Valoración da lingua galega 

dentro da realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de 

Europa. 

 Ler libros en lingua 

galega. 
/ 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 4. 

COÑECEM

ENTO DA 

LINGUA 

a, d, 

e, m, 

o 

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. 

 Recoñecer diferenzas e 

similitudes das distintas 

linguas que coñece e 

comparalas. 
1 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

b, d, 

e 

Escoita, memorización e 

reprodución de textos procedentes 

da literatura popular oral galega 

(adiviñas, lendas, contos, poemas, 

cancións, ditos) e da literatura 

galega en xeral. Valoración e 

aprecio do texto literario galego 

(oral ou non) como fonte de 

coñecemento da nosa cultura e 

como recurso de gozo persoal. 

 Ler e recitar poemas 

utilizando o ritmo, a 

entoación e dicción 

axeitadas. 

 Valorar a literatura 

galega. 
2 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

b, d, 

e, i, 

o 

Lectura persoal, silenciosa e en 

voz alta de obras en galego 

adecuadas á idade e aos intereses 

do alumnado. Lectura guiada e 

expresiva de textos narrativos da 

literatura infantil, adaptacións 

 Ler en voz alto libros e 

textos en galego. 

 Ler en silencio libros e 

textos en galego. 
/ 



 

breves de obras literarias clásicas 

e literatura actual en diversos 

soportes. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

b, d, 

e, o 

Lectura guiada de poemas, de 

relatos e de obras, recoñecendo as 

características dalgúns modelos. 

 Ler distintos tipos de 

texto e recoñecer as 

característics propias dese 

tipo de texto. 

2 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

b, e, 

o 

Recreación e composición de 

poemas e relatos para comunicar 

sentimentos, emocións, 

preocupacións, desexos, estados 

de ánimo ou lembranzas, 

recoñecendo as características 

dalgúns modelos. 

 Inventar un poema sobre 

un tema do seu interese. 

1 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

b, d, 

e 

Dramatización e lectura 

dramatizada de situacións de 

textos literarios. 

 Posta  en escea de 

pequenos textos literarios. 
2 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

a, d, 

e, o 

Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria, 

minoritaria ou minorizada), como 

vehículo de comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

 Ler libros en distintas 

linguas. 
/ 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

BLOQUE 5. 

EDUCACIÓ

N 

LITERARIA 

a, d, 

e, o 

Interese por coñecer os modelos 

narrativos e poéticos que se 

utilizan noutras culturas. 

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. 

 Observar libros 

procedentes doutros 

países e ver como 

escriben neses lugares 

(Exemplo: un libro en 

xaponés). 

2 

      

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 1. 

PROCESOS, 

MÉTODOS 

E 

ACTITUDE

S EN 

MATEMÁT. 

 

b, e, 

g 

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. 

 Resolver problemas de 

dúas operacións. 

 Averiguar o dato que 

sobra. 

 Inventar o dato que falta. 

 Reconstruir o enunciado. 

 Elexir a solución máis 

axeitada entre varias 

dadas. 

10 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 1. 

PROCESOS, 

MÉTODOS 

E 

ACTITUDE

S EN 

MATEMAT. 

b, g Achegamento ao método de 

traballo científico mediante o 

estudo dalgunhas das súas 

características e a súa práctica en 

situacións sinxelas. 

 Explicar como se debe 

usar unha calculadora. 

 Resolver operacións 

usando a calculadora. 3 



 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 1. 

PROCESOS, 

MÉTODOS 

E 

ACTITUDE

S EN 

MATEMÁT. 

b, g, 

i 

Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas e 

presentar resultados. Integración 

nas tecnoloxías da información e a 

comunicación no proceso de 

aprendizaxe. 

 Explicar como se debe 

usar unha calculadora. 

 Resolver operacións 

usando a calculadora. 

 3 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 2. 

NÚMEROS 

e, g Números naturais ata o 10.000. 

Nome e grafía dos números ata o 

10.000. Equivalencias entre os 

elementos do sistema de 

numeración decimal: unidades, 

decenas, centenas, unidade de 

millar e decena de millar. O 

sistema de numeración decimal: 

valor posicional das cifras. 

Identificación do número anterior 

e o seguinte a un dado. 

 Ler e escribir números de 

cinco cifras. 

 Representar números no 

ábaco. 

 Observar un número e 

decir cantas unidades 

representa. 

 Escribir o anterior e o 

posterior. 

 

14 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 2. 

NÚMEROS 

b, e, 

g 

Orde numérica. Equivalencias 

entre os elementos do sistema de 

numeración decimal: unidades, 

decenas, centenas, unidade de 

millar e decena de millar. 

Redondeo de números naturais, ás 

decenas, centenas e millares. 

 Aproximar a decena, 

centena ou unidade de 

millar máis cercana. 

 Seguir series numéricas. 

 Escribir a equilancia entre 

unidades, decenas, 

centenas e unidades de 

millar. 

11 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 2. 

NÚMEROS 

b, g Operacións con números naturais: 

adición, subtración, multiplicación 

e división enteira por un número 

dunha cifra. Automatización de 

algoritmos. A multiplicación 

como suma de sumandos iguais e 

viceversa. Contrución e 

memorización das táboas de 

multiplicar. Identificación e uso 

dos termos propios da 

multiplicación: factores e produto. 

Identificación e uso dos termo 

propios da división: dividendo, 

divisor, cociente e resto. 

Utilización en contextos reais da 

división para repartir e para 

agrupar. Proba da división 

relacionando dividendo, divisor, 

cociente e resto en casos sinxelos. 

Utilización da calculadora. 

Elaboración e uso de estratexias 

de cálculo mental. 

 Facer as catro operacións 

básicas con números 

enteiros de ata cinco 

cifras. 

 Memorizar as táboas de 

multiplicar. 

 Escribir os termos da 

multiplicación e da 

división. 

 Realizar a proba da 

división. 

 Utilizar a calculadora 

para comprobar o 

resultado de operacións 

que fixeron con 

anterioridade. 

 Sumar e restar 

mentalmente números 

enteiros. 

 Sumar e restar 

mentalmente decenas e 

23 



 

centenas. 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 2. 

NÚMEROS 

b, g Comprobación de resultados 

mediante estratexias aritméticas. 

Resolución de problemas da vida 

cotiá. 

 Resolver  problemas. 

 Facer a proba para 

comprobar que o 

resultado está ben. 

9 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 3. 

MEDIDA 

b, g Expresión e forma simple dunha 

medición de lonxitude, 

capacidade, masa ou peso. 

Elección da unidade máis axeitada 

para a expresión dunha medida. 

Realización de medicións. 

 Medir  obxectos e 

expresar a medida 

utilizando a unidade 

correspondente. 

 

3 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 3. 

MEDIDA 

g Comparación e ordenación de 

medidas dunha mesma magnitude. 

Sumar e restar medidas de 

lonxitude, capacidade e masa ou 

peso. 

 Ordenar obxectos de 

maior a menor ou de 

menor a maior segundo a 

súa magnitude. 

 Sumar e restar 

magnitudes. 

5 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 3. 

MEDIDA 

b, e, 

g 

Explicación oral e escrita do 

proceso seguido e da estratexia 

utilizada en calquera dos 

procedementos empregados. 

 Explicar os pasos que se 

siguen para medir 

obxectos utilizando 

diferentes magnitudes. 

3 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 3. 

MEDIDA 

g Unidades de medida do tempo e 

as súas relación. Lectura en 

reloxos analóxicos e dixitais. 

Cálculos con medidas temporais. 

 Ler reloxos analóxicos e 

dixitais. 

 Representar horas en 

reloxos analóxicos e 

dixitais. 

 Coñecer a equivalencia 

de horas e minutos. 

 Resolver problemas con 

medidas temporais. 

8 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 3. 

MEDIDA 

b, g O sistema monetario da Unión 

Europea. Unidade principal: o 

euro. Valor das diferentes moedas 

e billetes. Múltiplos e 

submúltiplos do euros. 

Equivalencias entre moedas e 

billetes. 

 Expresar diferentes 

cantidades en euros e en 

céntimos. 

 Resolver problemas 

utilizando euros. 

 Calcular o que falta para 

chegar a unha cantidade. 

 Calcular e escribir os 

euros que aparecen 

representados. 

5 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 3. 

MEDIDA 

b, g Resolución de problemas de 

medida. 
 Resolver problemas 

usando distintas 

magnitudes de medida. 

 Escribir a pregunta para 

un problema. 

 Inventar un problema a 

partir dun cálculo dado. 

5 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 4. 

XEOMETRÍ

g . Clasificación de polígonos. 

Lados e vértices. Composición e 
 Recoñecer os elementos 

básicos dos polígonos e 
4 



 

A descomposición de polígonos. 

Clasificación de figuras e corpos 

xeométricos utilizando diversos 

criterios. Figuras xeométricas. 

Elementos básicos: lado, vértice, 

base, diagonal, ángulo e eixes de 

simetría. 

figuras xeométricas (lado, 

ángulo…). 

 Observar e recoñer 

polígonos e figuras 

xeométricas. 

 Asociar polígonos e 

figuras xeométricas con 

elementos da vida cotiá. 

 Colerear nun debuxo cada 

polígono dunha cor. 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 4. 

XEOMETRÍ

A 

b, g A circunferencia e o círculo. 

Elementos básicos: centro, raio, 

diámetro. 

 Recoñecer os elementos 

básicos (centro, raio…) 

 Debuxar o raio e o 

diámetro en círculos e 

circunferencias. 

 Debuxar círculos e 

circunferencias utilizando 

o compás. 

3 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 4. 

XEOMETRÍ

A 

g Corpos xeométricos: 

recoñecemento de prismas, 

pirámides e corpos redondos. 

Elementos básicos de poliedros: 

caras, vértices e arestas. 

 Recoñecer e escribir os 

elementos básicos 

(arestas, vértices…) 

 Debuxar en cuadrícula 

distintos corpos 

xeométricos. 

 Recoñecer e diferenciar 

distintos prismas e 

pirámides. 

 Construir en volume  

corpos xeométricos. 

4 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 4. 

XEOMETRÍ

A 

b, g Comparación e clasificación de 

ángulos: rectos, agudos, obtusos. 

Uso das TIC no desenvolvemento 

e asimilación de contidos 

relacionados coa xeometría. 

 Clasificar ángulos 

segundo o tipo. 

 Observar diferentes 

ángulos e contestar a 

preguntas. 

 Debuxar distintos tipos de 

ángulos en distintas 

posicións. 

4 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 4. 

XEOMETRÍ

A 

b, e, 

g 

Interpretación de representacións 

espaciais en situacións da vida 

cotiá. Representación elemental 

de espazos coñecidos: planos e 

maquetas. Descrición de posicións 

e movementos nun contexto 

topográfico. As liñas como 

percorrido: rectas e curvas, 

intersección de rectas e rectas 

paralelas. 

 Facer un debuxo ou 

croquis dunha situación 

ou dunha  habitación 

coñecidas. 

 Interpretar gráficas 

lineales. 

 Debuxar distintos tipos de 

liñas. 

 Recoñecer liñas en 

debuxos. 

6 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 4. 

XEOMETRÍ

b, g Perímetro das figuras planas. 

Resolución de problemas de 
 Medir coa regla e calcular 

o perímetro de distintas 
6 



 

A xeometría relacionados coa vida 

cotiá. 

figuras planas. 

 Observar figuras e 

contestar preguntas sobre 

o seu perímetro. 

 Resolver problemas 

xeométricos. 

MATEMÁTIC

AS 

BLOQUE 5. 

ESTATÍSTI

CA E 

PROBABILI

-DADE 

b, g Recollida e rexistro de datos sobre 

obxectos, fenómenos e situacións 

familiares utilizando técnicas 

elementais de enquisas, 

observación e medición. Lectura, 

interpretación e elaboración de 

táboas de dobre entrada de uso 

habitual na vida cotiá. 

Interpretación e descrición verbal 

e escrita de elementos 

significativos de gráficos sinxelos. 

Realización de gráficas sinxelas: 

pictogramas, diagramas de barras. 

 Interpretar distintas 

táboas e contestar a 

preguntas. 

 Elaborar táboas sinxelas. 

 Resolver problemas 

utilizando os datos que 

nos proporcionan as 

táboas. 

11 

ÁREA BLOQUE Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe Temp. 

sesión

s 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 1. 

A 

IDENTIDA

DE E A 

DIGNIDAD

E DA 

PERSOA 

m, k O autocoñecemento. 

Identificación das características 

persoais e dos trazos de 

identidade, as propias capacidades 

e necesidades. Habilidades 

comunicativas. Expresión de 

vivencias e sentimentos de forma 

construtiva. 

 Falar sobre un mesmo, 

características físicas e 

psicolóxicas, gustos e 

necesidades. 
2 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 1. 

A 

IDENTIDA

DE E A 

DIGNIDAD

E DA 

PERSOA 

m O autoconcepto. A 

autovaloración; os trazos de 

personalidade. A autoconciencia 

emocional. A respectabilidade e a 

dignidade persoal. O estilo persoal 

positivo. 

 Falar sobre un mesmo, a 

maneira de ser e valorarse 

un mesmo. 
2 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 1. 

A 

IDENTIDA

DE E A 

DIGNIDAD

E DA 

PERSOA 

a, m As emocións. Identificación, 

recoñecemento, expresión e 

verbalización. Causas e 

consecuencias. Asociación 

pensamento-emoción.O 

autocontrol. A regulación dos 

sentimentos. As estratexias de 

reestruturación cognitiva. A 

resiliencia. 

 Falar sobre os 

sentimentos dun mesmos. 

 Xogar o xogo dos 

sentimentos. 
2 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 1. 

A 

IDENTIDA

DE E A 

b, m A responsabilidade. O sentido do 

compromiso respecto a un mesmo 

e aos demais. Valoración do erro 

como factor de aprendizaxe e 

 Falar sobre as 

responsabilidades que 

temos. 

 Escribir cousas da vida 

1 



 

DIGNIDAD

E DA 

PERSOA 

mellora. cotiá das que nos 

debemos responsabilizar. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 1. 

A 

IDENTIDA

DE E A 

DIGNIDAD

E DA 

PERSOA 

m 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. 

 Debuxarse a un mesmo e 

describirse.  

 Valorar as características 

persoais. 2 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 1. 

A 

IDENTIDA

DE E A 

DIGNIDAD

E DA 

PERSOA 

a A iniciativa persoal. As accións 

creativas. A consecución de 

logros. 

 Facer un collages en 

equipo. 

2 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 1. 

A 

IDENTIDA

DE E A 

DIGNIDAD

E DA 

PERSOA 

b 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. 

 Falar sobre o compromiso 

e o respecto. 

2 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 2. 

A 

COMPRENS

IÓN E O 

RESPECTO 

NAS 

RELACIÓN

S 

INTERPER-

SOAIS 

m 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. 

 Aprender a falar 

adecuando a linguaxe 

corporal e verbal á 

situación. 

1 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 2. 

A 

COMPREN-

SIÓN E O 

RESPECTO 

NAS 

RELACIÓN

S 

INTERPER-

SOAIS 

b, m, 

e 

Estratexias da linguaxe oral como 

instrumento de comunicación: 

escoitar, preguntar, argumentar. 

 Falar respectando os 

turnos de palabra. 

2 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 2. 

A 

COMPREN-

SIÓN E O 

RESPECTO 

c, m, 

e 

A comunicación expresiva. Os 

elementos da comunicación que 

favorecen o diálogo. Iniciación, 

mantemento e finalización de 

conversas. Identificación, 

 Manter unha actitude 

dialogante cando se fala. 
1 



 

NAS 

RELACIÓN

S 

INTERPER-

SOAIS 

recoñecemento e análise de 

hábitos que facilitan e dificultan a 

comunicación. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 2. 

A 

COMPREN-

SIÓN E O 

RESPECTO 

NAS 

RELACIÓN

S 

INTERPER-

SOAIS 

e, m A aserción. Exposición e defensa 

das ideas propias con argumentos 

fundados e razoables empregando 

estratexias de comunicación 

construtivas. 

 Argumentar ideas sobre 

diferentes temas. 

1 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 2. 

A 

COMPREN-

SIÓN E O 

RESPECTO 

NAS 

RELACIÓN

S 

INTERPER-

SOAIS 

m 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. 

 Dialogar de maneira 

activa. 

1 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 2. 

A 

COMPREN-

SIÓN E O 

RESPECTO 

NAS 

RELACIÓN

S 

INTERPER-

SOAIS 

c, m A intelixencia interpersoal. A 

empatía: atención, escoita activa, 

observación e análise de 

comportamentos. O altruísmo. 

 Falar respectando os 

turnos de palabra. 

2 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 2. 

A 

COMPREN-

SIÓN E O 

RESPECTO 

NAS 

RELACIÓN

S 

INTERPER-

SOAIS 

a O respecto, a tolerancia e a CSC 

valoración do outro. Análise de 

situacións na escola e fóra dela 

que producen sentimentos 

positivos ou negativos no 

alumnado. 

 Identificar diferentes 

situacións e falar sobre 

como reaccionar ante 

elas. 

2 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 2. 

A 

COMPREN-

SIÓN E O 

RESPECTO 

c, m As condutas solidarias. A 

disposición de apertura cara aos 

demais: compartir puntos de vista 

e sentimentos. As dinámicas de 

cohesión de grupo. 

 Ver un video no que 

aparecen persoas 

solidiarias e dialogar 

sobre el, explicando o que 

entenden eles por ser 

1 



 

NAS 

RELACIÓN

S 

INTERPER-

SOAIS 

solidario e distintas 

maneiras de ser solidario. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 3. 

A 

CONVIVEN

-CIA E OS 

VALORES 

SOCIAIS 

b, m 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. 

 Falar sobre os dereitos e 

deberes dos nenos. 

 Elaborar un mural. 

1 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 3. 

A 

CONVIVEN

-CIA E OS 

VALORES 

SOCIAIS 

b 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. Estruturas e 

técnicas da aprendizaxe 

cooperativa. 

 Falar sobre problemas 

que surxen na aula e cal é 

a mellor maneira de 

solucionalos. 

 Elaborar un mural entre 

todos. 
1 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 3. 

A 

CONVIVEN

-CIA E OS 

VALORES 

SOCIAIS 

a 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. 

 Ler e entender as normas 

da aula e do centro. 

 Aportar novas normas 

que pensan que son 

importantes e dialogar 

sobre a súa convenencia. 

1 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 3. 

A 

CONVIVEN

-CIA E OS 

VALORES 

SOCIAIS 

c, m A resolución de conflitos. A 

linguaxe positiva na comunicación 

de pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais. A 

transformación do conflito en 

oportunidade. 

 Falar sobre problemas 

que surxen na aula e cal é 

a mellor maneira de 

solucionalos 
2 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 3. 

A 

CONVIVEN

-CIA E OS 

VALORES 

SOCIAIS 

a 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. 

 Falar sobre os dereitos e 

deberes dos nenos. 

 Elaborar un mural. 
2 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 3. 

A 

CONVIVEN

d, m As diferenzas de sexo como un 

elemento enriquecedor. Análise 

das medidas que contribúen a un 

 Observar e falar das 

diferenzas que hai entre 

nenos e nenas. 

2 



 

-CIA E OS 

VALORES 

SOCIAIS 

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. 

 Falar sobre as tarefas que 

realizamos os distintos 

sexos. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

BLOQUE 3. 

A 

CONVIVEN

-CIA E OS 

VALORES 

SOCIAIS 

n A educación viaria. Respecto cara 

ás normas de mobilidade viaria. 

Identificación das causas e grupos 

de risco nos accidentes de tráfico. 

Identificación de actitudes e de 

estratexias persoais e colectivas 

que contribúen a consolidar 

condutas e hábitos viarios 

correctos. 

 Observar e recoñecer 

sinais de tráfico. 

 Elaborar un circuito e 

xogar con coches 

seguindo as normas de 

educación vial. 

2 

  

En Matemáticas, lingua galega, lingua castelá, ciencias sociais, ciencias naturais e 

plástica a temporalización está baseada no número de sesións que haberá de cada 

materia ao longo do curso escolar. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE. 

  

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

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. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

Presentación de traballos. 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Manifesta certa autonomía na observación, 

planificación e execución de accións e 

tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

Obsevación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Establece conxecturas de sucesos ou 

problemas do seu contorno mediante a 

observación obtén unha información. 

Interpretación de datos. 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Coñece e aplica estratexias para estudar e 

traballar de forma eficaz individualmente e 

en equipo, amosando habilidades para a 

resolución pacífica de conflitos. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Explica a morfoloxía externa do propio 

corpo, o seu funcionamento nun sentido 

global e os cambios nas distintas etapas da 

vida. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Coñece os principais órganos vitais e 

entende a súa importancia no 

funcionamento do organismo. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

Presentación de traballos. 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Emprega hábitos de hixiene, de exercicio e 

de alimentación sa na escola. 

Observación sistemática e directa. 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Recoñece algúns factores causantes das 

enfermidades máis habituais (caries, 

Interpretación de datos 

Observación sistemática e directa. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

catarros, gripe e obesidade) e aplica 

actuacións para á súa prevención. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Clasifica alimentos en función dos 

nutrientes principais. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Diferencia entre dieta equilibrada e non 

equilibrada e elabora un menú saudable na 

escola. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

Interpretación de datos. 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Observa, identifica e recoñece as 

características básicas e clasifica animais 

vertebrados e invertebrados do seu 

contorno, con criterio científico. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Observa, identifica e recoñece as 

características das plantas do seu contorno e 

clasifícaas con criterio científico. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Utiliza claves e guías para a clasificación de 

animais e plantas. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Coñece as funcións de relación, 

reprodución e alimentación dun ser vivo e 

as explica empregando diferentes soportes. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Rexistra e comunica de xeito oral e escrito 

os resultados da observación do ciclo vital 

previamente planificado. 

 Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Coñece algunhas fontes de enerxía, os seus 

usos e a súa intervención na vida cotiá. 

Observación sistemática e directa. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Emprega actitudes responsables de aforro 

enerxético e de recollida de residuos na 

escola. 

Observación sistemática e directa. 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Explica os cambios de estado da auga en 

fenómenos naturais e situacións da vida 

cotián. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Realiza experiencias sinxelas para 

identificar as forzas que fan que os obxectos 

se movan en situacións reais. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Compara densidades de diferentes 

sustancias que emprega diariamente con 

respecto á auga. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Realiza algunhas mesturas de uso 

doméstico e presenta conclusións dos 

resultados. 

Observación sistemática e directa. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Coñece e emprega obxectos, aparellos e 

máquinas sinxelas de uso cotián na escola 

analizando o seu funcionamento. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Identifica e explica a enerxía que empregan 

obxectos, aparellos e máquinas sinxelas de 

uso habitual na vida cotiá. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

Identifica e describe oficios en función dos 

materiais, das ferramentas e das máquinas 

que empregan. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

CIENCIAS DA 

NATUREZA 

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... 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

   

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas coidando a 

súa presentación, ten iniciativa na toma de 

decisións e asume responsabilidades. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Identifica a terminoloxía propia da área e 

comprende textos sinxelos de carácter 

social, xeográfico e histórico. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Identifica, localiza os elementos principais 

do Sistema Solar: o Sol, os planetas e 

recoñece algunha das súas características 

básicas empregando as TIC. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Interpreta mapas do tempo sinxelos de 

Galicia distinguindo os seus elementos 

principais. 

Interpretación de datos. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Diferencia entre clima e tempo atmosférico. Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Nomea as tres grandes zonas climáticas do 

planeta e identifica algunha característica 

principal que se identifique co clima da súa 

contorna. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Escribe ordenadamente as fases nas que se 

produce o ciclo da auga. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Define paisaxe, identifica os seus elementos 

e recoñece as diferentes tipos de paisaxe 

básicas na comunidade autónoma. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Localiza nun mapa os principais elementos 

da paisaxe: unidades de relevo e ríos máis 

importantes da comunidade autónoma. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Explica o impacto e as consecuencias 

negativas que a acción humana ten sobre o 

medio máis próximo. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS Explica a importancia de coidar a atmosfera Probas específicas. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

SOCIAIS e as consecuencias de non facelo.  

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Propón algunhas medidas para o 

desenvolvemento sostible e un consumo 

responsable. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Describe de forma sinxela os movementos 

terrestres, o eixe do xiro e os polos 

xeográficos. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Identifica a Lúa como satélite da Terra e 

describe algunha das súas característica 

principais. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Describe de forma sinxela os movementos 

terrestres, o eixe do xiro e os polos 

xeográficos. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Identifica a Lúa como satélite da Terra e 

describe algunha das súas característica 

principais. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Identifica, nomea e describe as capas da 

Terra. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Explica que é un volcán e que acontece 

cando entra en erupción e nomea algunha 

medida para previr danos. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Recoñece as distintas formas de 

representación da Terra, planos, mapas, 

planisferios e globos terráqueos. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Diferencia entre plano, mapa e planisferios, 

interpreta unha escala sinxela nun mapa e 

identifica signos convencionais máis usuais 

e básicos que poden aparecer nel. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Orientase no espazo empregando algunha 

técnica de orientación e instrumento. 

Observación sistemática e directa. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Identifica e nomea fenómenos atmosféricos 

e describe as causas que producen a 

formación das nubes e as precipitacións. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Identifica e sabe usar os distintos aparellos 

de medida que se utilizan para a recollida 

de datos atmosféricos. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

.Describe unha estación meteorolóxica, 

explica a súa función, confecciona e 

interpreta gráficos moi básicos de 

temperaturas e precipitacións. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

CIENCIAS Describe a estrutura básica da organización Observación sistemática e directa. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

SOCIAIS social, política e territorial da contorna 

próxima. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Recoñece, partindo da realidade galega, a 

diversidade cultural, social, política e 

lingüística nun mesmo territorio como fonte 

de enriquecemento cultural. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Define demografía, comprende os 

principais conceptos demográficos e os 

representa en gráficas sinxelas. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Diferencia entre materias primas e produtos 

elaborados e os asocia cos diferentes 

sectores produtivos e económicos da 

contorna. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Coñece, utiliza e respecta as normas básicas 

de circulación. 

Observación sistemática e directa. 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Recoñece o século como unidade de medida 

do tempo histórico e localiza feitos 

situándoos como sucesivos a.C o d.C 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Sitúa nunha liña do tempo feitos do pasado 

da súa contorna datando os comezos e finais 

das épocas estudadas. 

Interpretación de datos. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Identifica no tempo e no espazo algúns dos 

restos ou acontecementos da Prehistoria e 

da Idade Antiga de Galicia, describindo 

algunha característica fundamental. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Distingue entre prehistoria e historia 

recoñecendo a importancia das 

manifestacións escritas como avances que 

supoñen a transición entre esas épocas. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Describe algúns aspectos relacionados coa 

forma de vida e as estruturas básicas de 

organización social da cultura castrexa. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

Identifica algúns vestixios do pasado na 

contorna e recoñece o seu valor como fonte 

histórica. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

CIENCIAS 

SOCIAIS 

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. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

   

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Establece unha orde ou pautas para seguir 

no procedemento de observación dos 

elementos do contexto, e na súa 

comunicación oral ou escrita. 

Observación sistemática e directa. 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Describe as características dos feitos 

artísticos e as sensacións que as obras 

provocan e expresa as súas apreciacións 

persoais cun criterio artístico. 

Observación sistemática e directa. 

 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Identifica e coñece os termos propios da 

linguaxe plástica. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Interpreta e valora a información que 

ofrecen as imaxes no contexto social e 

comunica as sensacións, elaborando 

informacións básicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Identifica a posición dos elementos 

plásticos tendo en conta as técnicas 

espaciais. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Clasifica texturas e tonalidades de formas 

naturais e artificiais exploradas desde 

diferentes ángulos e posicións. 

Observación sistemática e directa. 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Clasifica texturas, formas e cores atendendo 

a criterios de similitude ou diferenza. 

Observación sistemática e directa. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Diferencia e recoñece as diferentes texturas, 

liñas, formas e cores nas composicións 

artísticas. 

Observación sistemática e directa. 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Describe varias profesións relacionadas 

coas artes plásticas. 

Probas específicas. 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Procura información sobre artistas 

plásticos/as da cultura propia e de outras, e 

sobre a súa obra. 

Observación sistemática e directa. 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Amosa interese por coñecer formas de 

expresión de autores/as e a súa obra, 

empregando as tecnoloxías da información. 

Observación sistemática e directa. 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Relaciona artistas coas obras máis 

representativas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Utiliza cores (primarias e mesturadas) e 

tonalidades cunha intención estética, 

manexando diferentes técnicas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Manexa lapis de cores, témperas, 

rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) 

para a composición de obras. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Manexa material diverso nas producións 

plásticas, explorando diversas técnicas e 

actividades manipulativas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Practica o recorte e pega materiais de 

diferentes texturas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Completa figuras seguindo as liñas como 

guía. 

Probas específicas. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Combina técnicas de picado, encartado e 

pegado. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Utiliza a cuadrícula como referencia para 

copiar e representar modelos, de maneira 

proporcionada. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Usa a técnica de colaxe con limpeza e 

precisión, manexando diferentes técnicas. 

Probas específicas. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Fai composicións correctamente a partir do 

eixe de simetría. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Crea imaxes tridimensionais co recorte e o 

pegado. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Debuxa a figura humana, usando a 

cuadrícula para alcanzar as proporcións 

axeitadas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Coida e utiliza adecuadamente os recursos 

de traballo. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Leva a cabo proxectos en grupo 

respectando as ideas das demais persoas e 

colaborando coas tarefas que lle foran 

encomendadas. 

Observación sistemática e directa. 

Diarios de aula. 

Presentación de traballos. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para documentarse sobre o 

seu contexto cultural e artístico. 

Observación sistemática e directa. 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA (ED 

PLÁSTICA) 

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para buscar material para as 

súas creacións artísticas. 

Observación sistemática e directa. 

 

   

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Expresa de forma global, ideas, opinións e 

sentimentos con certa claridade. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Aplica as normas sociocomunicativas: 

escoita atenta, espera de quendas, respecto 

da opinión dos e das demais. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Integra de xeito global os recursos verbais e 

non verbais para comunicarse oralmente, 

identificando o valor comunicativo destes. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Exprésase cunha pronunciación e unha 

dicción correcta. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

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. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

Identifica polo contexto o significado de 

distintas palabras. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

LITERATURA 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade 

para expresarse con progresiva precisión 

nos diferentes contextos de comunicación. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

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…. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Responde preguntas sinxelas 

correspondentes á comprensión literal. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Utiliza de xeito guiado a información 

recollida, para levar a cabo diversas 

actividades en situacións de aprendizaxe. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Utiliza de xeito guiado os medios 

audiovisuais e dixitais para obter 

información. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Transforma en noticias sinxelas feitos cotiás 

próximos á súa realidade, imitando 

modelos. 

Observación sistemática e directa. 

Noticias 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Comprende de forma global o contido 

principal dunha entrevista, noticia ou debate 

infantil procedente dos medios de 

comunicación. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Reproduce de memoria textos literarios, 

non literarios e propios, sinxelos e breves, 

axeitados aos seus gustos e intereses. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Interpreta diferentes personaxes, reflectindo 

as súas características esenciais, 

memorizando e representando as súas 

accións e xestos máis definitorios. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Elabora comprensiblemente textos orais 

breves e sinxelos do ámbito escolar e social, 

adecuados ao nivel, imitando modelos. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Organiza o discurso cunha secuencia 

coherente elemental, utilizando nexos 

básicos. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral 

para comunicarse e aprender: escoita e 

pregunta para asegurar a comprensión. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Identifica as palabras clave dun texto. Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Le en voz alta, sen dificultade, diferentes 

tipos de textos apropiados á súa idade. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Le en silencio textos sinxelos próximos á 

súa experiencia. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Resume, respondendo a preguntas e 

reflectindo as ideas principais, textos de 

diversa tipoloxía textual. 

Probas específicas. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

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). 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Elabora glosarios coas novas palabras. Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Activa, de forma guiada, coñecementos 

previos para comprender un texto. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Formula hipóteses sobre o contido do texto 

a partir do título e de ilustracións 

redundantes. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Relaciona a información contida nas 

ilustracións coa información que aparece no 

texto. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Iníciase na utilización do dicionario de 

xeito guiado. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Dedica momentos de lecer para a lectura 

voluntaria. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Selecciona textos do seu interese en función 

dos seus gustos e preferencias. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Identifica e resume o argumento de lecturas 

realizadas e dá referencias básicas, como o 

título. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

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. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Coida, conserva e organiza os seus libros. Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Diferenza, con axuda, entre información e 

publicidade. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

Formula hipótese, de xeito guiado, sobre a 

finalidade de diferentes textos moi sinxelos 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

LITERATURA a partir da súa tipoloxía, e dos elementos 

lingüísticos e non lingüísticos moi 

redundantes, axeitados á súa idade. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Utiliza, de xeito guiado, as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación para buscar 

información. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

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…. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Respecta as normas gramaticais e 

ortográficas básicas, propias do nivel. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Reproduce textos ditados sinxelos. Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Presenta os seus traballos con caligrafía 

clara e limpeza: evitando riscos, inclinación 

de liñas etc. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Valora a súa propia produción escrita, así 

como a produción escrita dos seus 

compañeiros. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Emprega, de xeito guiado e segundo 

modelos, estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

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. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas 

a partir de datos obtidos de experiencias 

realizadas. 

Interpretación de datos. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Elabora e presenta, de forma guiada, textos 

sinxelos, que ilustra con imaxes, en 

diferentes soportes (papel e dixital), de 

carácter redundante co contido: carteis 

publicitarios, anuncios e cómics. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Exprésase, por escrito, evitando unha 

linguaxe non sexista e non respectuosa coas 

diferenzas. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Usa con axuda as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación para 

escribir, presentar os textos e buscar 

información. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

Produce os textos establecidos no plan de 

escritura axeitados á súa idade e nivel. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

LITERATURA Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Recoñece e identifica as categorías 

gramaticais básicas: presentar ao nome, 

substituír ao nome, expresar características 

do nome, expresar acción. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Utiliza con corrección os tempos verbais: 

presente, pasado e futuro, ao producir textos 

orais e escritos. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Diferenza familias de palabras. Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Utiliza as normas ortográficas básicas. Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Utiliza palabras sinónimas, antónimas, 

polisémicas, frases feitas, na expresión oral 

e escrita. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Utiliza, segundo modelo, prefixos e sufixos 

e crea palabras derivadas. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Recoñece a oración simple, distingue 

suxeito e predicado. 

Probas específicas. 

 Observación sistemática e directa 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Clasifica e usa os tipos de nomes para 

elaborar textos escritos sinxelos. 

Probas específicas. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Aplica as normas de concordancia de 

xénero e número, na expresión oral e 

escrita. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Aplica, con axuda, as normas de 

acentuación (sílabas tónicas) nas súas 

producións escritas. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Utiliza signos de puntuación nas súas 

composicións escritas. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Utiliza unha sintaxe básica nas producións 

escritas propias. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Utiliza de forma guiada, distintos 

programas educativos dixitais. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Valora a diversidade lingüística da 

comunidade autónoma. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Compara aspectos (gráficos, sintácticos, 

léxicos) das linguas que coñece. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

Valora a literatura en calquera lingua, 

especialmente en lingua galega, como 

Observación sistemática e directa. 

 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

LITERATURA vehículo de comunicación e como recurso 

de lecer persoal. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Valora e recoñece de forma global, distintos 

textos literarios sinxelos, como fonte de 

lecer e de información. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Realiza, de xeito guiado, lecturas 

comentadas de textos narrativos sinxelos de 

tradición oral, literatura infantil, 

adaptacións de obras clásicas e literatura 

actual. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Interpreta, intuitivamente e con axuda, a 

linguaxe figurada en textos literarios 

(personificacións) 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Valora os recursos literarios da tradición 

oral: poemas, cancións, contos, refráns e 

adiviñas. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Crea, con axuda, sinxelos textos literarios 

moi sinxelos (contos, poemas) a partir de 

pautas ou modelos dados. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Memoriza e reproduce textos orais moi 

sinxelos adecuados á súa idade: contos, 

poemas ou cancións. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

CASTELÁ E 

LITERATURA 

Realiza dramatizacións individualmente e 

en grupo de textos literarios breves e 

sinxelos, axeitados á súa idade. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

   

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Comprende as ideas principais dun texto 

oral sinxelo dos medios de comunicación, 

extraendo o sentido global da mensaxe. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

Noticias. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Identifica quen, que e onde nunha noticia. Probas específicas. 

Libro das noticias. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

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. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

Presentación de traballos. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Usa, de forma xeral, unha linguaxe non 

sexista. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Identifica o uso de linguaxe discriminatoria 

e sexista evidente. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Compara textos orais sinxelos producidos 

en diferentes variedades dialectais da lingua 

galega. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Identifica a lingua galega oral con diversos 

contextos profesionais: sanidade, 

educación, medios de comunicación... 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA Recoñece a validez da lingua galega para Observación sistemática e directa. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

GALEGA E 

LITERATURA 

conversas con persoas coñecidas ou 

descoñecidas. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Usa e manexa documentos impresos, 

audiovisuais e dixitais para obter a 

información máis importante e necesaria. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

Noticias. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Selecciona informacións relevantes dos 

documentos audiovisuais para realizar 

tarefas de aprendizaxe. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Participa nunha conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o interlocutor e 

intervindo adecuadamente. 

Observación sistemática e directa. 

Debates. 

Exposicións. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Sigue unha exposición da clase e extrae o 

sentido global e as informacións máis 

relevantes, preguntando se é necesario para 

verificar a súa comprensión. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

Exposicións. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

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. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

Exposición. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Participa no traballo en grupo. Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Atende as intervencións dos e das demais, 

en conversas e exposicións sen interromper. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Respecta as opinións da persoa que fala. Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Respecta as quendas de palabra nos 

intercambios orais. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Respecta as opinións das persoas 

participantes nos intercambios orais. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Utiliza a lingua galega en calquera situación 

de comunicación dentro da aula e valora o 

seu uso fóra dela. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Emprega unha postura e xestualidade que 

transmite predisposición para interactuar 

cos demais. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Exprésase cunha pronuncia e dicción 

correctas. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Participa na conversa formulando e 

contestando preguntas. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA Elabora un discurso oral coherente, Observación sistemática e directa. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

GALEGA E 

LITERATURA 

utilizando un vocabulario adecuado á súa 

idade. 

Noticias. 

Debates. 

Exposicións. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Elabora un discurso oral cohesivo, 

utilizando algúns nexos básicos. 

Observación sistemática e directa. 

Debates. 

Exposicións. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Amosa un discurso oral, claro, cunha 

pronuncia e entoación axeitadas e propias 

da lingua galega. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Elabora textos orais sinxelos propios dos 

medios de comunicación mediante 

simulación. 

Observación sistemática e directa. 

Libro de Noticias. 

Debates. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Amosa respecto ás ideas e achegas dos e 

das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Interésase por expresarse oralmente coa 

pronuncia e entoación adecuada a cada acto 

comunicativo. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Comprende a información relevante de 

textos sinxelos procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios de 

situacións cotiás. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Identifica as ideas principais dun texto 

sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo). 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Busca, localiza e selecciona información 

concreta dun texto sinxelo. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Interpreta, personificacións e hipérboles en 

textos sinxelos. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Identifica a estrutura xeral dun texto. Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Emprega o dicionario, de xeito guiado, para 

resolver as dúbidas de vocabulario que 

atopa nos textos. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Selecciona textos do seu interese, en 

función dos seus gustos e preferencias. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Interpreta e comprende, de maneira xeral, a 

información de sinxelos gráficos e 

ilustracións, relacionando esta co contido 

do texto que a acompaña. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Realiza o subliñado das ideas principais dun 

texto sinxelo. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

Realiza o resumo, a partir de preguntas, dun 

texto sinxelo. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

LITERATURA 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Deduce, de maneira xeral, o posible contido 

dun texto antes de lelo, axudándose do 

título e as ilustracións. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Relé un texto e marca as palabras clave para 

acadar a comprensión, cando é preciso. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da 

información para obter información e 

modelos para a lectura. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Utiliza de xeito guiado dicionarios dixitais 

para interpretar a información dun texto. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Descodifica sen dificultade as palabras. Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Le textos sinxelos en voz alta sen 

dificultade. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Le textos, adaptados e próximos á súa 

experiencia, en silencio, sen dificultade. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Utiliza as biblioteca de aula e de centro 

respectando as normas básicas do seu o 

funcionamento. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Valora as bibliotecas de aula e de centro 

como instrumento cotián de busca de 

información e fonte de recursos textuais 

diversos. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Participa en actividades literarias do centro. Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Coida, conserva e organiza os seus libros. Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Amosa interese pola lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de comunicación e de 

lecer. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Planifica a elaboración do texto, antes de 

comezar a escribir, xerando ideas, 

seleccionando e estruturando a información. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Elabora o texto, con coherencia xeral e de 

xeito creativo. 

Probas específicas. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Aplica, de forma xeral, os signos de 

puntuación (punto, coma, dous puntos, 

puntos suspensivos, signos de exclamación 

e interrogación). 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Revisión de traballos. 

LINGUA Aplica, de maneira xeral, a norma Probas específicas. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

GALEGA E 

LITERATURA 

lingüística: ortografía, léxico, morfosintaxe. Observación sistemática e directa. 

Revisión de traballos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Elabora, en diferentes soportes, textos 

propios da vida cotiá e académica, imitando 

modelos: cartas e correos electrónicos, 

mensaxes curtas, normas de convivencia, 

avisos, instrucións… 

Probas específicas. 

Presentación de traballos. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Redacta textos xornalísticos (noticias) e 

publicitarios (anuncios e carteis) de xeito 

creativo. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Elabora diferentes tipos de textos 

(narrativos e descritivos) seguindo un guión 

establecido. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Escribe textos coherentes empregando 

algúns elementos de cohesión. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Resume brevemente o contido de textos 

sinxelos, a partir de preguntas, propios do 

ámbito da vida persoal ou familiar ou dos 

medios de comunicación. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Elabora por escrito textos do ámbito 

académico moi sinxelos (cuestionarios, 

resumos, descricións, explicacións...) para 

obter e comunicar información. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Elabora textos sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal: carteis 

publicitarios, anuncios, cómics. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Usa de xeito guiado, programas 

informáticos de procesamento de texto. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Usa recursos gráficos e paratextuais 

sinxelos (ilustracións, subliñados, gráficos e 

tipografía) para facilitar a comprensión dos 

textos. 

Ilustra creativamente os seus textos con 

imaxes redundantes co seu contido. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Coida a presentación dos textos seguindo as 

normas básicas de presentación 

establecidas: marxes, disposición no papel, 

limpeza, calidade caligráfica, separación 

entre parágrafos, interliñado… 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos.  

Revisión de libretas. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación e de expresión creativa. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Sinala a denominación dos textos 

traballados e recoñece nestes, enunciados, 

palabras e sílabas. 

Probas específicas. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

GALEGA E 

Identifica as formas verbais. Probas específicas. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

LITERATURA 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Separa as sílabas que conforman cada 

palabra, diferenciando a sílaba tónica das 

átonas. 

Probas específicas. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Identifica nun texto substantivos e 

adxectivos. 

Probas específicas. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Sinala o xénero e número de palabras dadas 

e é quen de cambialo. 

Probas específicas. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Aprecia o valor social das normas 

ortográficas e a necesidade de cinguirse a 

elas. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Utiliza as normas ortográficas básicas, 

aplicándoas nas súas producións escritas, 

con especial atención ás maiúsculas. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

Revisión de libretas. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Emprega, de forma xeral, os signos de 

puntuación. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Usa unha sintaxe elemental adecuada nas 

súas producións. 

Observación sistemática e directa. 

Revisión de traballos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Respecta, de xeito xeral, as normas 

morfosintácticas de colocación do pronome 

átono. 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Usa diversos conectores básicos entre 

oracións: adición e causa. 

Probas específicas. 

Realización de traballos. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Usa o dicionario en papel ou dixital de xeito 

guiado. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Recoñece palabras derivadas e compostas, 

identificando e formando familias de 

palabras. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Recoñece e usa sinónimos, antónimos e 

palabras polisémicas básicas. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Valora a lingua galega dentro da realidade 

plurilingüe e pluricultural de España e de 

Europa. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

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. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Escoita, memoriza e reproduce textos 

sinxelos procedentes da literatura popular 

oral galega (adiviñas, lendas, contos, 

Observación sistemática e directa. 

 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

poemas, cancións, ditos) e da literatura 

galega en xeral. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Valora os textos da literatura oral galega 

como fonte de coñecemento da nosa cultura 

e como recurso de gozo persoal. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

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. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

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. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

É quen de identificar o xénero literario ao 

que pertencen uns textos dados: narrativa, 

poesía e teatro. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Recrea e compón poemas e relatos, a partir 

de modelos sinxelos, para comunicar 

sentimentos, emocións, preocupacións, 

desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 

Probas específicas. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Participa activamente en dramatizacións de 

situacións e de textos literarios. 

Observación sistemática e directa. 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Valora a literatura en calquera lingua, como 

vehículo de comunicación e como recurso 

de gozo persoal. 

Observación sistemática e directa. 

 

LINGUA 

GALEGA E 

LITERATURA 

Amosa curiosidade por coñecer outros 

costumes e formas de relación social, 

respectando e valorando a diversidade 

cultural. 

Observación sistemática e directa. 

 

   

MATEMÁTICAS Analiza e comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións entre os datos, 

contexto do problema, pregunta realizada). 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS 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. 

Observación sistemática e directa. 

 

MATEMÁTICAS 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? 

Observación sistemática e directa. 

Cumprimento do traballo diario. 

MATEMÁTICAS Iníciase na utilización de ferramentas 

tecnolóxicas, nomeadamente a calculadora, 

para a realización de cálculos numéricos, 

para aprender e resolver problemas. 

Observación sistemática e directa. 

 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

MATEMÁTICAS Le, escribe e ordena números ata o 10.000. Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Aproxima números á decena, centena e 

millar. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Realiza correctamente series tanto 

ascendentes coma descendentes. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Interpreta en textos numéricos e da vida 

cotiá números naturais ata o 10.000. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Descompón, compón e redondea números 

naturais, interpretando o valor de posición 

de cada unha das súas cifras. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Constrúe e memoriza as táboas de 

multiplicar, utilizándoas para realizar 

cálculo mental. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Realiza cálculos numéricos coa operación 

de multiplicación na resolución de 

problemas contextualizados. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Resolve problemas utilizando a 

multiplicación para realizar recontos, en 

disposicións rectangulares nos que intervén 

a lei do produto. 

Probas específicas. 

 

MATEMÁTICAS Realiza cálculos numéricos coa operación 

de división dunha cifra na resolución de 

problemas contextualizados. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Identifica e usa os termos propios da 

multiplicación e da división. 

Probas específicas. 

MATEMÁTICAS Resolve problemas que impliquen o 

dominio dos contidos traballados, 

empregando estratexias heurísticas, de 

razoamento. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Reflexiona sobre o procedemento aplicado 

á resolución de problemas: revisando as 

operacións empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto. 

Observación sistemática e directa. 

 

MATEMÁTICAS Identifica as unidades do sistema métrico 

decimal. Lonxitude, capacidade, masa ou 

peso. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Mide con diferentes instrumentos elixindo a 

unidade máis axeitada para a expresión 

dunha medida. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Suma e resta medidas de lonxitude, 

capacidade e masa en forma simple. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Compara e ordena medidas dunha mesma Probas específicas. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

magnitude. Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Coñece e utiliza as equivalencias entre 

diversas unidades de medida da mesma 

magnitude. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Explica de forma oral e por escrito os 

procesos seguidos e as estratexias utilizadas 

en todos os procedementos realizados. 

Observación sistemática e directa. 

 

MATEMÁTICAS Resolve problemas da vida real utilizando 

as unidades de medida máis usuais. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Resolve problemas da vida real utilizando 

as medidas temporais e as súas relacións 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS 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. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Resolve problemas de medida, utilizando 

estratexias heurísticas e de razoamento. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Reflexiona sobre o proceso seguido na 

resolución de problemas: revisando as 

operacións utilizadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e interpretando as 

solucións no contexto. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Coñece e identifica os elementos básicos 

dos corpos xeométricos (lado, ángulo e 

vértice). 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Coñece e diferencia a circunferencia do 

círculo e distingue os seus elementos. 

Probas específicas. 

MATEMÁTICAS Identifica corpos redondos e poliedros 

(prisma, pirámide, cilindro, cono, esfera...). 

Probas específicas. 

MATEMÁTICAS Distingue entre ángulos agudos, rectos e 

obtusos. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

MATEMÁTICAS Obtén información puntual e describe unha 

representación espacial (esbozo dun 

itinerario, plano dunha pista...) tomando 

como referencia obxectos familiares. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Interpreta e describe situacións, mensaxes e 

feitos da vida diaria utilizando o 

vocabulario xeométrico axeitado: indica 

una dirección, explica un percorrido, 

oriéntase no espazo. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Resolve problemas xeométricos que 

impliquen dominio dos contidos traballados 

utilizando estratexias heurísticas de 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

razoamento. 

MATEMÁTICAS Reflexiona sobre o proceso de resolución de 

problemas: revisando as operacións 

utilizadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións 

no contexto. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Recolle e clasifica datos de situacións do 

seu contorno, utilizándoos para construír 

táboas ou gráficas. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Ordena os datos rexistrados atendendo a un 

criterio de clasificación. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

Observación sistemática e directa. 

MATEMÁTICAS Interpreta gráficas de táboas extraendo a 

información explícita. 

Probas específicas. 

Interpretación de datos. 

   

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Reflexiona sobre os trazos característicos da 

súa personalidade e verbaliza as 

conclusións. 

Observación sistemática e directa. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Expresa a percepción da súa propia 

identidade, integrando a representación que 

fai dun mesmo ou dela mesma e a imaxe 

que expresan os demais. 

Observación sistemática e directa. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Razoa o sentido do compromiso respecto a 

un mesmo e ás demais persoas. 

Observación sistemática e directa. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Aplica o autocontrol á toma de decisión. Observación sistemática e directa. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Realiza un adecuado recoñecemento e 

identificación das súas emocións e das 

demais persoas. 

Observación sistemática e directa. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Expresa os seus sentimentos, necesidades e 

dereitos, á vez que respecta os dos e das 

demais nas actividades cooperativas. 

Observación sistemática e directa. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Traballa en equipo valorando o esforzo 

individual e colectivo para a consecución de 

obxectivos. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Asume as súas responsabilidades durante a 

colaboración. 

Observación sistemática e directa. 

Traballos en grupo. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Realiza unha autoavaliación responsable da 

execución das tarefas con axuda dunha 

persoa adulta. 

Observación sistemática e directa. 

Debates. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Emprega algunha estratexia para facer 

fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Participa na resolución de problemas 

escolares con seguridade e motivación. 

Observación sistemática e directa. 
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VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Define e formula claramente problemas de 

convivencia. 

Observación sistemática e directa. 

Debates. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Reflexiona, respondendo a preguntas, as 

consecuencias das súas accións. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Desenvolve actitudes de respecto cara aos 

demais en situacións formais e informais da 

interacción social. 

Observación sistemática e directa. 

Debates. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Expresar con claridade opinións, 

sentimentos e emocións. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Emprega apropiadamente os elementos da 

comunicación verbal e non verbal, en 

consonancia cos sentimentos. 

Observación sistemática e directa. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Emprega a comunicación verbal en relación 

coa non verbal en exposicións orais. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Expón respectuosamente os argumentos. Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Escoita exposicións orais e entende a 

comunicación desde o punto de vista da 

persoa que fala. 

Observación sistemática e directa. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Colabora en proxectos grupais escoitando 

activamente, demostrando interese polas 

outras persoas. 

Observación sistemática e directa. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Comunícase empregando expresións para 

mellorar a comunicación. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Amosa interese polos seus interlocutores. Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Expresa abertamente as propias ideas.  Observación sistemática e directa. 

Debates. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Emprega a linguaxe positiva. Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Relaciona, con axuda dunha persoa adulta, 

diferentes ideas e opinións para atopar os 

seus aspectos comúns. 

Observación sistemática e directa. 

Debates. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Emprega diferentes habilidades sociais 

básicas. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Participa activamente en actividades que 

contribúen á cohesión dos grupos sociais 

aos que pertence. 

Observación sistemática e directa. 

Debates. 

VALORES Respecta e acepta as diferenzas individuais. Observación sistemática e directa. 



 

ÁREA EA Instrumento de avaliación 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Recoñece, e identifica as calidades doutras 

persoas. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Forma parte activa das dinámicas do grupo. Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Establece e mantén relacións emocionais 

amigables, baseadas no intercambio de 

afecto e a confianza mutua. 

Observación sistemática e directa. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Establece relacións de confianza cos iguais 

e coas persoas adultas. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Desenvolve proxectos e resolve problemas 

en colaboración. 

Observación sistemática e directa. 

Presentación de traballos. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Pon de manifesto unha actitude aberta cara 

ás demais persoas compartindo puntos de 

vista e sentimentos durante a interacción 

social na aula. 

Observación sistemática e directa. 

Debates. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Amosa boa disposición a ofrecer e recibir 

axuda para a aprendizaxe. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Practica as estratexias de axuda entre iguais. Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Practica as estratexias de axuda entre iguais Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Respecta as regras durante o traballo en 

equipo. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Emprega destrezas de interdependencia 

positiva. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Participa na elaboración das normas da 

aula. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Respecta as normas do centro escolar. Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Resolve os conflitos, coa axuda dunha 

persoa adulta, de modo construtivo. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Manexa a linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos e intencións 

nas relacións interpersoais. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES Analiza as emocións e sentimentos das Observación sistemática e directa. 
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SOCIAIS E 

CIVICOS 

partes en conflito. Debates. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Expón os dereitos básicos da infancia. Observación sistemática e directa. 

Exposicións. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Realiza diferentes tipos de actividades 

independentemente do seu sexo. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Colabora en campañas escolares sobre a 

importancia do respecto das normas de 

educación viaria. 

Observación sistemática e directa. 

 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Expón as causas de diferentes accidentes de 

tráfico. 

Observación sistemática e directa. 

VALORES 

SOCIAIS E 

CIVICOS 

Explica as consecuencias de diferentes 

accidentes de tráfico. 

Observación sistemática e directa. 

  

METODOLOXÍA. 
Os principios nos que esta baseada a metodoloxía utilizada para impartir as diferentes 

áreas (Matemáticas, Lingua Castelá, Lingua Galega, Ciencias Sociais, Ciencias Naturais 

e Educación Plástica) son: 

• Non todos conecemos igual en todo momento. 

• En cada momento hai influencias sobre o conecemento que provenen das experiencias 

previas e das situacións novas. 

• O conecemento e o resultado da interacción entre as experiencias previas e as 

situacións novas; polo que, mais que transmitirse, constrúese mediante a práctica, co cal 

se pon de relevo o seu carácter construtivista, social e interactivo. 

• Calquera conecemento 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 mais ricas e significativas entre os 

elementos proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuais…), mediadores 

(docentes, companeiros, pais), metodos (didacticas: xeral e especiais) e situacións ou 

feitos (da vida cotia, descubrimentos, centros de interese…): globalidade e 

significatividade. 

• Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado: 

 Das súas caracteristicas evolutivo-madurativas específicas, en xeral. 
  Do seu nivel de competencia cognitiva e metacognitiva. 
 Dos conecementos previamente construidos. 

• Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas: 

  Diagnosticando os conecementos previos que posue. 
 Conectando e integrando os contidos e estratexias previos cos novos por vivir e 

aprender. O alumnado, co que sabe e grazas a maneira como o profesor ou a 
profesora lle presentan a información, reorganiza o seu conecemento entrando 
en novas dimensións, transferindo ese conecemento a outras situacións, 
descubrindo os principios e procesos que o explican, mellorando a súa 



 

capacidade organizativa comprensiva para outras experiencias, ideas, valores e 
procesos de pensamento que vai adquirir dentro e fóra da aula. 

• Favorecer a aprendizaxe autonoma: 

  Desenvolvendo o profesorado un modelo curricular de natureza procesual que 
asegure que o alumnado realice aprendizaxes significativas por si mesmos, 
aprendendo a aprender, adquirindo estratexias cognitivas e metacognitivas que 
favorezan o asentamento dunha boa memoria comprensiva (semántica). 
Modelo que, partindo do establecemento de redes conceptuais que permitan 
representar toda a estrutura da materia de xeito sinxelo e claro, das cales se 
poidan formar os esquemas conceptuais e cognitivos oportunos, permita a 
xeración de mapas cognitivos que establezan relacións entre os distintos 
contidos e faciliten a percepción da sua estrutura ao dar resposta adecuada aos 
tres interrogantes que a ciencia se fai: que (descrición) e os seus detalles (cales, 
como, onde e cando), porque (explicación) e para que (intervención). 

  Modificando progresivamente os esquemas previos do conecemento dos 
alumnado desde o saber cotian ata o saber científico. 

• Potenciar a actividade: 

 Facilitando a reflexión a hora da acción. 
 Posibilitando que o alumno e a alumna cheguen a facer aquelas actividades que 

ainda non son capaces de realizar sos, pero si coa axuda conveniente (zona de 
desenvolvemento potencial).  

• Partir da avaliación inicial, específica e global: 

 Das súas aptitudes e actitudes. 
  Das sías necesidades e intereses. 
 Dos seus conecementos previos, xerais e por areas. 

• Motivar axeitadamente: 

  Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, partindo 
das súas propias experiencias. 

  Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonia nas relacións. 
  Espertando unha motivación intrinseca que potencie o gusto por aprender, 

especialmente a través dunha atribución causal positiva, tanto do profesorado 
como do propio alumnado. 

• Analizar os esquemas previos de conecemento: 

 Asegurando que se posuen os requisitos básicos para poder abordar a seguinte 
nova aprendizaxe. 

  Reforzando os conceptos previos mais débiles e sensibles. 
• Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos 

coñecementos: 

  Incorporando mediante a actitude docente o exemplo adecuado que se debe 
seguir (curriculo implicito ou latente). 

  Facilitando que poida desenvolver a sua actividade coa mínima axuda 
necesaria. Consolidando os enlaces entre os conecementos previos e os novos. 

  Estruturando e dosificando os novos contidos conceptuais de forma apropiada 
  Promovendo a funcionalidade das aprendizaxes, aplicandoas e transferindoas a 

outras situacións ou contidos diferentes. 
 Tendo moi en conta os conecementos de cada materia, respectando a súa 

estrutura epistemolóxica, a sua lóxica interna específica e os avances do 
momento. 



 

Especificamente, estes principios deben facilitar: 

• A conexión co nivel de desenvolvemento real e potencial do alumnado atendendo as 

súas diferenzas individuais e partindo do próximo para chegar ao afastado. Esta 

atención a diversidade requirira a elaboración de programas especificos que asuman a 

función compensadora que pretende a Educacion Primaria. 

• A comunicación a traves do dialogo e a apertura a outras formas de pensar e obrar. 

• Un clima afectivo rico en vivencias baseadas no respecto mutuo, que procure a 

motivación necesaria para espertar, manter e incrementar o interese dos alumnos e das 

alumnas. 

• Progreso do xeral ao particular, de forma cíclica, en función do pensamento 

globalizado do alumno/a, integrando as áreas coa formulación de contidos, tendo en 

conta a transversalidade do curriculo. 

• A adaptación da acción educativa as diferenzas persoais (capacidade, intereses e ritmo 

de aprendizaxe), como base do desenvolvemento integral e autónomo. 

• 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. 

• A organización de contidos, de xeito que exista harmonia entre as metas e os medios 

que se utilizan para acadalas. 

• A flexibilidade adecuada nas diversas situacions de aprendizaxe, tanto na selección da 

metodoloxia mais aconsellable en cada caso como nos aspectos organizativos espazo-

temporais. 

• A aprendizaxe construtivo-significativa, partindo da consolidación do saber anterior e 

do reforzo daquel que permita enlazar os organizadores previos co novo conecemento 

que se debe adquirir. 

• O xogo como elemento motivador fundamental na construción da moralidade, xa que 

regula o paso da dependencia á autonomía persoal e social. 

• A creatividade como forma diversificada e enriquecedora de comunicación. 

 

Segundo as características e necesidades do alumnado, e segundo a natureza disciplinar 

da actividade ou area, os tipos de agrupamentos máis empregados son: 

• Aula 

• Traballo individual. 

• Pequeno grupo ou parella 

• Obradoiros 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

En cada materia desenvolverase 15 unidades didácticas. Cada trimestre traballaranse 

cinco destas unidades, tendo en conta sempre o principio de flexibilidade. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

A Orde de 23 de novembro de 2007 que establece a avaliación da educación primaria 

na comunidade autonoma de Galicia dinos que esta debe ser global, contínua, 

formativa e integradora. 

Deste xeito, a avaliación é un elemento fundamental e inseparable da práctica educativa 

que permite recoller, en cada momento, a información necesaria para poder realizar os 

xuizos de valor oportunos que faciliten a toma de decisións respecto do proceso de 

ensino-aprendizaxe. Non se pode circunscribir a un só aspecto ou momento, senón que 

se debe estender ao longo de todo o proceso educativo de forma global e sistemática; 

por unha parte, indicando que obxectivos se conseguen e cales non, e, por outra, en que 

grao de profundidade e onde, como, cando e por que se producen os problemas ou erros. 

O proceso de avaliación basearase  nos seguintes principios: 



 

• Que sexa un medio, non un fin en si mesma. 

• Que constitúa un proceso continuo, progresivo e sistemático. 

• Que atenda as diferenzas individuais. 

• Hai que partir do que se quere avaliar e despois avalialo. 

• Traballar en equipo a hora do seu deseño. 

• Ter flexibilidade ao elixir os criterios ou probas. 

• Debe basearse en criterios claros e o máis obxectivos posibles. 

• Hai que dotala dun mínimo de requisitos para a súa realización. 

• Debe tratar aspectos cualitativos e cuantitativos. 

• Ten que recoller ao máximo todos os aspectos da personalidade. 

• Reflectir de maneira clara: que, como e cando debe realizarse. 

• Propiciar ao seu termo o proceso de reorganización específico e global. 

 

Dentro do proceso de avaliación poden distinguirse as seguintes modalidades: 

Avaliación inicial do alumnado. 

Ademáis da información recibida obtida no expediente escolar, o profesor titor 

aplicaralle ao alumnado unha proba inicial coa que se determinará o punto de partida 

dende o que este inicia as novas aprendizaxes, e o equipo docente tomará as decisións 

relativas ao desenvolvemento do curriculo e a súa adecuación as súas caracteristicas e o 

seu nivel de coñecementos. 

Do mesmo xeito, estes datos serviran de base para adoptar as medidas necesarias de 

atención a diversidade recollidas no plan correspondente a aqueles alumnos e alumnas 

que o precisen co fin de facilitarlles a continuación do seu proceso de aprendizaxe e o 

acceso ao curriculo. 

Avaliación continúa. 

A avaliación continua será realizada polo equipo docente de cada un dos cursos de xeito 

colexiado e será coordinada polo seu profesor titor. 

Cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa o axeitado, adoptaranse as 

medidas de atención á diversidade que procedan. 

As sesións de avaliación que se realizaran ao longo de cada curso escolar serán tres: 

unha no mes de decembro, outra no mes de marzo, e a última no mes de xuño. 

Acordarase a información que, sobre o proceso persoal de aprendizaxe seguida, se 

transmitirá a cada alumno ou alumna e ao seu pai, a súa nai ou os seus titores legais. 

Avaliación final 

Ao termo de cada curso, valorarase o progreso global de cada alumno/a, no marco do 

proceso de avaliación continua levado a cabo. E, ao finalizar o curso, o equipo docente, 

tendo en conta os mínimos esixibles que figuran nas correspondentes programacións, e 

informados o pai, a nai ou os titores legais, tomará a decisión sobre a promoción ou non 

do alumno/a ao seguinte curso ou etapa. 

No caso de ter que avaliar un alumno con necesidade específica de apoio educativo, o 

titor/a, co asesoramento do equipo de orientación educativa e do profesorado de apoio, 

aplicará os criterios de avaliación que fose establecido nas adaptacións curriculares, as 

cales serán o referente fundamental para valorar o grado de adquisición das 

competencias clave. 

Avaliación individualizada ao rematar terceiro. 

Os centros docentes realizarán unha avaliación individualizada a todos/as os/as 

alumnos/as ao rematar o terceiro curso de educación primaria, segundo dispoña a 

Administración educativa, na cal se comprobará o grao de dominio das destrezas, as 

capacidades e as habilidades en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e 



 

resolución de problemas en relación co grado de adquisición da competencia en 

comunicación lingüística e da competencia matemática. 

De resultar desfavorable esta avaliación, o equipo docente deberá adoptar as medidas 

ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. Estas medidas fixaranse en plans de 

mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan superar as dificultades, en 

colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo. 

 

Instrumentos e procedementos de avaliación 

Debido a que os instrumentos de avaliación, deben ser variados, teñen que dar 

información concreta do que se pretende avaliar, deben ser aplicables en situacións máis 

ou menos estruturadas da actividade escolar e deben permitir avaliar a transferencia dos 

aprendizaxes a contextos distintos daqueles nos que se adquiriron, sinalamos os 

seguintes instrumentos e procedementos de avaliación: 

• Probas especificas (escritas e orais). 

• Interpretación de datos. 

• Observación sistemática e directa: Escala de observación, táboa de seguimento da 

convivencia. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Utilizaremos dous criterios de cualificación, o primeiro baseado en probas obxectivas e 

o segundo baseado no comportamento. Nas táboas que engadimos a continuación 

explícase como se levará a cabo a cualificación. 

1. Probas obxectivas. 

 

Áreas Instrumentos % Observacións 

Ciencias sociais. 

Ciencias naturais. 

Matemáticas. 

Lingua Galega. 

Lingua Castelá. 

Probas específicas (escritas): 

Valoración da comprensión de 

conceptos e grado de adquisición 

de competencias clave. 

 

Probas orais: valoración da fala 

e/ou interacción oral cos demais. 

 

Actividades de aula: cadernos, 

fichas de traballo, traballos 

persoais e participación na clase. 

30% 

 

 

 

30% 

 

 

 

20 % 

 

 

Boa presentación dos 

traballos: Orde e limpeza 

nas actividades realizadas, 

ortografía, 

puntualidade nas tarefas, 

tempo de execución e 

esforzo 

 

2. Comportamento 

 Instrumentos % Observacións 



 

 

Actitude. 

Relacións 

interpersoais. 

 

 

 

Cumprimento das 

normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación directa e continuada. 

20% 

 Interese, motivación, 

atención, disposición, 

esforzo, constancia, 

perseveranza… 

 Iniciativa, participación 

e compromiso. 

 Planificación do estudo 

 Responsabilidade. 

 Adaptación ao grupo. 

 Corrección no trato: 

cos compañeiros e co 

  profesorado. 

 Coidado do material. 

 Traer o material. 

 Realización das tarefas. 

 

En función deste criterios estableceremos a cualificación que tendo en conta a Orde de 

avaliación será de IN, SU, BE, NT, SB. 

3. Educación Plástica. 

 

Criterios de cualificación % 

Creatividade 30% 

Presentación estéticas. 20% 

Elaboración e seguimento das instruccións 30% 

Respecto polo  traballo dos demáis e coidado dos materiais. 20% 

 TOTAL 100% 

 

En función deste criterios estableceremos a cualificación que tendo en conta a Orde de 

avaliación será de IN, SU, BE, NT, SB. 

  

DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA 

AVALIACIÓN INICIAL. 

Ao inicio do curso académico faise necesario realizar unha avaliación inicial que sirva 

como referente a hora de adaptar a resposta educativa ás necesidades do grupo e a 

diversidade e características individuais de cada alumno/a. 

A avaliación inicial realizarase durante as primeiras semanas do curso académico, nas 

que o profesorado adicaremos a recoller información sobre: 

• As características do alumno/a (intereses) 

• O seu entorno socio-familiar (indagando no expediente académico ou se fose 

necesario realizando entrevistas persoais cos pais/nais ou titores legais) 

• O contexto educativo (dinámica de aula-relacions entre companeiros) 

• A competencia curricular nas diferentes áreas, utilizando os instrumentos que cada 

mestra/e estime pertinentes. 

1.- Matemáticas. 

 

NOME DO/A ALUMNO/A: 

INDICADORES DE AVALIACIÓN INICIAL NA ÁREA SI CON 



 

DE MATEMÁTICAS DIFICULTADE 

Conta, le, escribe e compara números ata 999, coñecendo o seu 

valor. 

  

Realiza operación de suma e resta con levadas con dous e tres 

díxitos. 

  

Resolve problemas sinxelos que conteñan unha operación, 

relacionándoos coa vida cotiá. 

  

Nomea e coñece as figuras planas: cadrados, triángulo, 

rectángulo e círculo. 

  

Coñece o valor posicional de cada díxito (U, D, C)   

 

2.- Lingua Castelá e literatura. 

 

NOME DO/A ALUMNO/A 

INDICADORES DE AVALIACIÓN INICIAL NA ÁREA 

DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
SI 

CON 

DIFICULTADE 

Le e comprende textos orais e escritos sinxelos con vocabulario 

axeitado á súa idade. 

  

Expresa de forma oral experiencias, sentimentos, vivencias e 

responde preguntas de forma coherente. 

  

Capta o sentido global de textos orais de uso habitual, 

identificando a información máis importante. 

  

Redacta textos breves con grafías axeitadas, separando as 

palabras. 

  

 

3.- Lingua Galega e literatura. 

 

NOME DO/A ALUMNO/A 

INDICADORES DE AVALIACIÓN INICIAL NA ÁREA 

DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 
SI 

CON 

DIFICULTADE 

Le textos breves nos que interveñen dúas persoaxes.   

Expresa opinión e sentimentos de forma coherente na súa forma 

oral e escrita. 

  

Comprende textos sinxelos.   

Diferencia nomes propios e nomes común.   

Diferencia nunha oración nomes, adxectivos e verbos.   

Coñece o abecedario.   

 

4.- Ciencias sociais. 

 

NOME DO/A ALUMNO/A: 

INDICADORES DE AVALIACIÓN INICIAL NA ÁREA 

DE CIENCIAS SOCIAIS 

SI CON 

DIFICULTADE 

Valora o seu contorno facendo un uso respectuoso dos seus 

recursos naturais (reciclaxe, uso da auga...) 

  

Recoñece datos do lugar onde vive.   

Recoñece algunhas normas de educación vial   

5.- Ciencias naturais. 

 



 

NOME DO/A ALUMNO/A: 

INDICADORES DE AVALIACIÓN INICIAL NA ÁREA 

DE CIENCIAS NATURAIS 

SI CON 

DIFICULTADE 

Nomea os sentidos.   

Nomea algunhas partes do corpo.   

Distingue hábitos saudables e non saudables na alimentación.   

Diferenza entre seres vivos e seres inertes.   

Identifica algunhas características do grupo dos seres vivos.   

Identifica as partes das plantas.   

Clasifica os animais segundo o tipo de reproducción e 

alimentación. 

  

 

6.- Plástica. 

 

NOME DO/A ALUMNO/A: 

INDICADORES DE AVALIACIÓN INICIAL NA ÁREA 

DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 

SI CON 

DIFICULTADE 

Realiza diferentes tipos de liña.   

Identifica as cores primarias.   

Recoñece formas habituais no seu contorno.   

Representa a figura humana.   

Analiza a posición das formas no espazo (arriba-abaixo, diante-

atrás…). 

  

Debuxa simetrías.   

Identifica obras artísticas.   

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.  
As medidas de atención a diversidade que se tomarán por parte da mestra farán 

referencia á metodoloxía, a programación e os materiais: 

1. METODOLOXÍA 

•  Reforzadores de conduta. 

•  Aprendizaxes significativas. 

•  Titoría entre iguais. 

•  Fomento do traballo cooperativo. 

2. PROGRAMACIÓN 

•Actividades variadas con distintas vías de acceso aos contidos e con diferentes 

graos de dificultade. 

• Reforzo educativo: modificacións de elementos non prescritivos do currículo 

(secuenciación de contidos, formas e instrumentos de avaliación, aspectos 

organizativos da aula, metodoloxía, apoios na aula…). 

• ACIs (modificación dos elementos prescritivos do currículo). 

• Programas de enriquecemento para alumnado con altas capacidades (modificación 

dos elementos prescritivos do curríulo). 

3. OS MATERIAIS 

 Elaboración de materiais para que o alumno poida ampliar ou consolidar 

coñecementos. 

 

ACCIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN 

DE CONVIVENCIA.  



 

A titora formarán ao alumnado en Educación en Valores, dado que son estes os que 

propician o desenvolvemento integral da personalidade para que saiban relacionarse co 

seu contorno social, persoal e ambiental sabendo valorar, criticar, argumentar, decidir, 

etc., en todo momento e con responsabilidade. 

Dende as distintas áreas traballarase para mellorar aspectos tan diversos como:  

 Educación viaria. 

 Igualde de oportunidades entre os sexos. 

 Resolución pacífica de conflictos. 

 A liberdade. 

 A paz. 

 A xustiza. 

  A prevención da violencia de xénero, terrorísta e do racismo. 

 O desenvolvemento sustentable e o ambiente.  

 

Ademáis da educación en valores os alumnos/as de terceiro de primaria deberán realizar 

as seguintes accións  para promover a convivencia no centro: 

 Respectar as normas do centro recollidas no RRI. 

 Consensuar as normas da aula. 

O instrumento a utilizar é o seguinte: 

TÁBOA DO SEGUIMENTO DA CONVIVENCIA 

ALUMNO/A Falta material Convivencia inadecuada* 

Nome 1   

Nome 2   

....................   

 

Que se entende por convivencia inadecuada*? 

Non entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos); Non entende o que se lle di en transaccións habituais 

sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, avisos); Non amosa unha actitude de 

escoita atenta. Non amosa interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as. 

Non participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios lingüísticos 

en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non verbais.  

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO. 

Nas clases de 3º de primaria contamos cun ordenador fixo de mesa. Na medida do 

posible a titora e demáis profesorado que imparte clase en terceiro comprometémonos a 

utilizar os medios dixitais postos a nosa disposición.  

- Visionar distintos DVDs, páxinas web, xornais dixitais, buscadores… para 

explicar e adquirir novos conceptos. 

- Ler textos de maneira audivisual. 

  

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E PROXECTO 

LINGÜÍSTICO DO CENTRO. 

Os obxectivos marcados para contribuir ó proxecto lector son: 

•Identificar as partes dun libro e analizar a información que aporta cada unha: portada, 

contraportada, solapas, índice… 

• Promover a lectura de libros. 

• Recomendar os libros que máis  nos gustaron. 



 

• Facer un resumo organizando secuencialmente das ideas principais. 

• Procurar información en enciclopedias, dicionarios, monográficos, revistas, xornais, 

Internet, etc. 

• Favorecer que o desenvolvemento da competencia lectora se converta en elemento 

prioritario e asunto colectivo do centro, as familias e a comunidade. 

•Potenciar o desenvolvemento do hábito lector e a mellora da competencia lectora 

dende todas as áreas e materias do currículo, tendo en conta as especificidades de cada 

unha delas. 

•Converter a biblioteca escolar nun espacio dinámico para o desenvolvemento da 

competencia lectora e o fomento do hábito lector de toda a comunidade educativa, polo 

que os nenos/as levarán libros de préstamo á casa, en principio, coa idea de que os lean 

na compañía dos seus pais ou nais.  

 

As actividades que se levarán a cabo serán: 

• Os/as alumnos/as lerán no tempo destinado ao proxecto lector os libros seleccionados 

pola titora e completarán a seguinte  ficha.  

 

                   

 
O alumnado de 3º curso terá un mes completo de lectura en inglés coa mestra 

especialista (o mesmo que sucederá co resto de toda a Primaria). 

 

Para contribuír ao Proxecto Lingüístico do centro participaremos en todas aquelas 

actividades propostas polo equipo de biblioteca, o equipo de normalización e 

dinamización lingüística e o equipo de actividades extraescolares. 

ACTIVIDADES DE REFORZO/RECUPERACIÓN. 

Durante as explicacións teóricas de novos conceptos, faranse referencias e repasaranse 

os conceptos vistos anteriormente, para lograr asi un mellor seguimento por parte 

daqueles alumnos que teñan a materia pendente ou necesiten reforzo para conseguir 

acadar os mínimos esixibles. 

Dependendo  das circunstancias e das necesidades de cada alumno/a realizaranse 

exercicios específicos para que ese alumno/a avance na adquisición de coñecementos. 

 



 

Ademáis, dependendo da dispoñibilidade horaria do profesorado, estableceranse apoios 

dentro das aulas. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS.  

•Este curso continúase cos mesmo libros da editorial Santillana en: LC e L, LGe L, 

CCNN, CCSS e VS e C e de Anaya en Matemáticas, xa que forman parte do fondo 

de libros do centro. 

• Láminas. 

• Material funxible que se lles pide os/as alumnos/as. 

• Dicionarios das distintas linguas.  

• Novas tecnoloxías: ordenadores. 

• Materiais audiovisuais: CD, DVD, xornais dixitais, páxinas web, buscadores…  

• Xornais. 

• Contos e diferentes textos que forman parte da biblioteca escolar e de aula. 

• Xogos: quebracabezas, de atención... 

• Material específico de cada area: globo terraqueo, mapas xeográficos… 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

 ACTIVIDADES OBXECTIVOS 

1º 

TRIMESTRE 

Participación nas conmemoracións das 

celebracións de obrigado cumprimento segundo a 

Orde do 8 de xuño de 2015 ou propostas polo 

equipo de actividades extraescolares, o equipo de 

dinamizacion lingüística e o equipo de biblioteca. 

Darse conta de feitos, 

valores ou personaxes que 

ensalzan ditas datas. 

 

 

2º TRIMESTRE 

Participación nas conmemoracións das 

celebracións de obrigado cumprimento segundo a 

Orde do 8 de xuño de 2015 ou propostas polo 

equipo de actividades extraescolares, o equipo de 

dinamizacion lingüística e o equipo de biblioteca. 

 

Saída o Museo de Historia Natural da Universidade  

de Santiago e o Museo do Pobo Galego. 

Darse conta de feitos, 

valores ou personaxes que 

ensalzan ditas datas. 

 

 

Profundizar no coñecemento 

da riqueza natural e cultural 

de Galicia e gozar coas 

exposicións. 

3º 

TRIMESTRE 

Participación nas conmemoracións das 

celebracións de obrigado cumprimento segundo a 

Orde do 8 de xuño de 2015 ou propostas polo 

equipo de actividades extraescolares, equipo de 

dinamización lingüística e o equipo de biblioteca. 

 

 

Darse conta de feitos, 

valores ou personaxes que 

ensalzan ditas datas. 

 

 

PROCEDEMENTO E SISTEMÁTICA DE CONTROL, SEGUIMENTO E 

AVALIACIÓN DO GRAO DE CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 

BÁSICA E OBXECTIVOS DA ETAPA, POR PARTE DO ALUMNADO. 

 

            Nome:                                                                                                                              Curso:  

  OBXECTIVOS 

NON 

ACADAD

EN 

PROCES

ACADAD

O 



 

O O 

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.       

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.       

 

 

    

  COMPETENCIAS CLAVE 

NON 

ACADAD

O 

EN 

PROCES

O 

ACADAD

O 

1 Comunicación lingüística. CCL       

2 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. CMCT 

  

    

3 Competencia dixital. CD       

4 Aprender a aprender. CAA       

5 Competencias sociais e cívicas. CSC       

6 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CSIEE       

7 Conciencia e expresións culturais. CCEC       

 

PROCEDEMENTO E INDICADORES PARA A AVALIACIÓN DA PROPIA 

PROGRAMACIÓN/PRÁCTICA DOCENTE. 

A avaliación da propia programación axúdanos a obter información para unha posible 

modificación dos aspectos recollidos en ela como a metodoloxía, as actividades 

previstas… co fin de favorecer unha evolución favorable dos/as alumnos/as. 

O seguimento da actividade lectiva será recollido no diario de clase, nel detállase o 

avance e progresión nas distintas áreas da programación didáctica, esta ferramenta de 

traballo permite comprobar se o programado inicialmente na programación didáctica se 

está a desenvolver segundo o pautado ou realizanse modificacións.  

A final de curso elaboraremos a memoria final na que se recollerán todas as 

modificacións levadas a cabo durante o curso.  

 

                                                                                                               En Dodro, a 9 de 

setembro de 2015 

 

              A titora 

 Margarita Cobas 

Gómez 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta programación desenvolverase no curso escolar 2015/2016, co alumnado do grupo de 4º de 

educación primaria do  C.P.I. Eusebio Lorenzo Baleirón. 

Este centro  está situado nunha zona rural interior, na provincia de A Coruña, concretamente no 

concello de Dodro. O nivel socioeconómico e cultural familiar do alumnado é medio/ baixo. Respecto á 

situación sociolingüística, a lingua materna da zona é o galego.  

O centro conta cunha soa liña. O grupo de 4º de educación primaria está formado por un total de 

22 alumnos/ as. Todos estes alumnos/ as xa estiveron escolarizados no centro no primeiro curso. Dito 

alumnado atópase na etapa das Operacións Concretas (dos 7 aos 11 anos) onde os procesos de 

razoamento vólvense lóxicos e poden aplicarse a problemas concretos ou reais ademais de converterse o/a 

neno/a nun ser social.  

 

Concretamente neste nivel educativo de primaria, o alumnado, caracterízase en liñas xerais por: 

 Desenvolvemento psicomotor: o coñecemento básico do corpo xa está superado pola maioría 

do alumnado e prosigue o proceso de estructuración corporal. É un ciclo marcado pola sensible mellora 

en todos os aspectos como consecuencia de que apenas se producen cambios estructurais no corpo, o 

que posibilita que os movementos sexan máis eficaces e económicos, melloren as coordinacións e se 

estabilice o dominio lateral e ocular. 

 Desenvolvemento cognitivo: continuarán no estadio das operacións concretas o cal lles obriga a 

manipular os obxectos, a linguaxe,... para acadar os conceptos que se propoñen e que van aumentando 

en complexidade. Manexan con soltura os símbolos en sustitución das cousas, o que facilita e permite 

desenvolver as súas aprendizaxes. Comezan a realizar reflexións sistemáticas sobres as actividades que 

levan a cabo, polo que intentan ordear, clasificar e comparar. 

 Desenvolvemento da linguaxe: distribúen e ordenan bastante ben as palabras e as oracións no 

espazo-tempo e coñecen e dominan, aínda que con certas dificultades. Todavía presentan moitas 

dúbidas ortográficas polo que hai que continuar afianzando este aspecto. Amplían considerablemente o 

vocabulario e xa son capaces de definir palabras. No referente á lectura, soen realizala xa con certa 

fluidez; aínda que poden presentar algúns tropezos. Por iso é fundamental traballar a comprensión 

lectora. 

 Desenvolvemento social: teñen maior autonomía en relación cos seu pais tanto para buscarse 

os seus propios xogos como para “saír de apuros”. Posúen unha gran vitalidade: xogan, pelexan, falan 

todos á vez, entusiásmanse, compiten,... É neste campo no que é posible desenvolver unha interesante 

acción educativa, centrado na actividade do alumnado. Manifestan gran interese polo que sucede fóra 

da familia. O compañerismo é típico de estas idades e a pertenza ao grupo é o núcleo vital en torno ao 

cal se desenvolven as súas actividades. 

 



 

 A programación será unha guía de traballo a aplicar na aula seguindo a actual lei de educación, a 

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa. A nivel autonómico 

concretamos esta lei seguindo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e tendo presente ademais 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 educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

2. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA DE ED.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, 

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. 

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 conGalicia. 

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. 

 

 

3.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COS RESPECTIVOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

Esta programación didáctica está destinada a  22 alumnos/as para levar a cabo ao curso 

académico 2014/15. 

 

ÁREAS TRONCAIS, ESPECÍFICAS E DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 

 TRONCAIS: 

ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

 

 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

   

   



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 ESPECÍFICAS 

ÁREA DE VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

ÁREA DE DUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 LIBRE CONFIGURACIÓN 

ÁREA DE LINGUA GALEGA E ITERATURA. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

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 análise dos seus coñecementos 

previos e da memorización comprensiva. 

 Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por si sos. 

 Favorecer situacións nas que os/as alumnos/as deben actualizar os seus coñecementos. 

 Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnado, co fin de que 

resulten motivadoras. 

Partindo do dito anteriormente, os principios que orientan a nosa práctica educativa son os seguintes: 

- Metodoloxía activa baseada na interacción e intervención do alumnado como parte integrante do 

proceso de ensino-aprendizaxe.  

- Motivación partindo dos intereses, demandas, necesidades e expectativas dos alumnos.  

- Autonomía na aprendizaxe empregando para iso unha linguaxe clara e sinxela, graduando a 

dificultade das aprendizaxes. 

- Atención á diversidade do alumnado. 

- Sensibilidade pola educación en valores. 

- Avaliación do proceso educativo a cal permite a retroalimentación para poder modificar a 

actividade. 

Os principios metodolóxicos que rexerán cada unha das áreas serán en termos xerais os seguintes: 

 ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Os métodos  que imos utilizar enfocaránse a posibilitar a realización de tarefas que o alumnado 

deba resolver facendo uso adecuado dos distintos tipos de coñecementos, destrezas, actitudes e valores. 

As diferentes tarefas permitirán aplicar a contextos da vida real ou verosímiles as aprendizaxes realizadas, 

e serán motivantes para aprender máis ao xerar nos nenos e nenas a curiosidade e a necesidade de adquirir 

novos coñecementos, destrezas, actitudes e valores na súa resolución . 

Integraremos as TIC  cara á mellora dos usos comunicativos. O uso das TIC nas actividades de 

ensino- aprendizaxe darase sempre no marco de proxectos de comunicación, inscritos en situacións reais, 

que teñan sentido para o alumnado e cuxa finalidade sexa a produción e a comprensión de textos reais 

tanto de carácter oral como escrito. 

 



 

Nas decisións metodolóxicas teremos en conta a atención á diversidade e a consideración dos 

distintos ritmos e estilos de aprendizaxe do alumnado, mediante prácticas de traballo individual e 

cooperativo que posibiliten a resolución conxunta das tarefas, e potencien a inclusión do alumnado. 

Na avaliación utilizaremos diferentes técnicas: observación directa do traballo diario,análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, valoración cuantitativa do avance 

individual (cualificacións)… 

A implicación das familias no proceso de ensino-aprendizaxe é un factor que potenciaremos , xa 

que o proceso de ensino-aprendizaxe competencial se dá tanto desde os ámbitos formais coma nos 

informais e non formais. A súa colaboración redundará positivamente no rendemento e nos resultados 

académicos do alumnado. 

A situación de sociedade multilingüe en que vivimos pídenos un enfoque metodolóxico de 

carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo dos nenos e nenas nas linguas que 

vaian adquirindo ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de dominio con 

que as utilicen. Isto implica un tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender . Nas 

áreas de Lingua Castelá e Literatura e de Lingua Galega e Literatura, os currículos presentan certos 

contidos similares, e unha distribución igualmente similar. Evidentemente, cada lingua ten as súas 

características propias, que requiren dun tratamento e traballo específico, pero hai determinados aspectos 

do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as áreas, abordaremos de maneira 

parella, ben serán presentados só nunha lingua pero traballados e practicados en cada unha delas. 

Evitaremos a repetición de contidos naqueles aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como 

son as estratexias de lectura, ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos 

lingüísticos. Utilizaremos a mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o 

proceso de aprendizaxe do alumnado. 

A  presenza  dunha lingua estranxeira  tamén será abordada na aula desde un enfoque 

comunicativo e intercultural, pois o coñecemento dos valores e as crenzas compartidas por grupos sociais 

doutros países resulta esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada leva a que  faremos, igual 

que acontece no caso das dúas linguas cooficiais,  unha coordinación entre o profesorado desta e o de 

lingua estranxeira, para evitar a repetición de contidos na liña das que se mencionaron para as linguas 

ambientais, e para unificar a terminoloxía, xa que non se pode esquecer que o achegamento do alumnado 

á lingua estranxeira se producirá, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e 

a(s) ambiental(is).  

 

 

 

 

 

 ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

Os tres primeiros bloques do currículo, a lingua oral e a escrita, desenvolverémolos a través dun 

traballo sistemático que utilice unha ampla gama de situacións comunicativas, cotiás e funcionais. Na 

vida diaria da escola prodúcense moitas situacións de comunicación oral que se potenciarán e 



 

aproveitarán para acadar obxectivos de área; entre estas situacións están: as comunicacións para 

planificar; chegar a consenso; poñer en común; tomar decisións sobre procesos que se van seguir; 

establecer responsabilidades; comunicar resultados; comparar; contrastar respostas, opinións e 

significados; xustificar e verbalizar estratexias; valorar tarefas; transmitir emocións e informacións; 

estruturar coñecemento; defender puntos de vista; preguntar... A práctica destas situacións colaborará no 

labor da lingua como vehículo e instrumento para a aprendizaxe das distintas áreas do currículo. Con 

todo, para acadar unha correcta competencia en comunicación lingüística, as prácticas orais formarán 

parte da actividade cotiá da aula en todas as áreas do currículo. 

O cuarto bloque, abordarémolo na aula, de forma contextualizada, relacionado coa comprensión 

e produción de textos, froito da concepción do coñecemento da lingua como instrumento e non como fin 

en si mesmo. Co quinto bloque reforzaremos o bloque 2, engadindo o achegamento ao feito literario, para 

que o alumnado o recoñeza como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento da nosa cultura e 

como recurso de gozo persoal. Da mesma forma, complementaremos o bloque 3, motivando outro tipo de 

produción escrita atendendo especialmente a creatividade do alumnado. 

O tratamento de todos estes contidos  será abordado desde unha óptica competencial, valorando 

as relacións que cada un deles ten coas competencias clave, que aparecen especificadas, a partir dos 

estándares de aprendizaxe avaliables, no currículo. 

A área de Lingua Galega e Literatura estará estreitamente relacionada coa de Lingua Castelá e 

Literatura. Ambas as dúas áreas teñen unha distribución de contidos similar en cada un dos cursos que 

conforman a educación primaria. Evidentemente, cada lingua ten as súas características propias, polo que 

requiren dun tratamento e traballo específico, pero hai determinados aspectos do currículo que, pola 

afinidade que presentan en ambas as áreas, abordaremos de maneira parella, evitando repeticións 

innecesarias de contidos teóricos cun tratamento similar. Serán os contidos do bloque 4 os que requiren 

unha maior distribución entre as dúas áreas, pero algúns dos tres primeiros bloques, que teñen que ver 

coas características da tipoloxía textual, coas normas básicas de presentación de traballos ou o uso da 

puntuación, tampouco serán abordados en ambas as áreas desde un punto de vista teórico. 

Decantarémonos polo uso da mesma terminoloxía nas dúas linguas para non dificultar innecesariamente o 

proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado .De ser preciso o profesorado colaboraremos para 

desenvolver  actividades ou probas orais. 

  No centro teñen presenza lingua(s) estranxeira(s) que tamén serán abordadas na aula desde un 

enfoque comunicativo. Na busca dun tratamento integrado de linguas é preciso que, igual que acontece no 

caso das dúas linguas cooficiais, haxa unha coordinación entre o profesorado que impartimos estas 

linguas e o de lingua estranxeira, para evitar a repetición de contidos teóricos, na liña dos que se 

mencionaron para as linguas ambientais, e unificaremos a terminoloxía, sempre que sexa preciso. O 

achegamento do alumnado á lingua estranxeira  prodúcese, na maior parte dos casos, partindo das linguas 

próximas, a materna e a(s) ambiental(is). Polo tanto, na programación de todas as áreas lingüísticas 

promoveremos o tratamento integrado das linguas, así como a colaboración entre o profesorado  que as 

impartimos. 

En definitiva, o currículo desta área persegue como obxectivo último crear cidadáns e cidadás. 

 



 

 ÁREA DE MATEMÁTICAS  

As matemáticas son un conxunto de saberes asociados aos números e ás formas, que permiten a 

análise de distintas situacións reais. Identifícanse coa dedución, a indución, a estimación, a aproximación, 

a probabilidade, a precisión, o rigor, a seguridade etc. e axúdannos a enfrontarnos a situacións abertas, sen 

solución única e pechada. Son unha agrupación de ideas e formas que nos permiten analizar os fenómenos 

e as situacións que se presentan na realidade para obter informacións e conclusións que non estaban 

explícitas e actuar, preguntármonos, obter modelos e identificar relacións e estruturas, de modo que 

comportan, sobre todo, encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas e non só utilizar cantidades e 

formas xeométricas. 

O persoal docente deseñará tarefas ou situacións de aprendizaxe que posibiliten a aplicación dos 

coñecementos en situacións contextualizadas. Orientarase a construción individual e colectiva de 

coñecementos matemáticos que ensinen os nenos e nenas a desenvolver as súas aprendizaxes e que os e as 

animen a ter as súas propias opinións confrontándoas criticamente con outras fontes de información para 

melloralas. Búscarase alcanzar unha eficaz alfabetización numérica, entendida como a capacidade para 

enfrontarse con éxito a situacións en que interveñan os números e as súas relacións. Para lograr este 

obxectivo é necesario actuar con seguridade ante os números e as cantidades, utilizalos sempre que sexa 

necesario e identificar as relacións básicas que se dan entre eles. 

O traballo nesta área na educación primaria estará asentado na experiencia, as matemáticas 

apréndense utilizándoas en contextos funcionais relacionados con situacións da vida cotiá, para ir 

adquirindo progresivamente coñecementos máis complexos a partir das experiencias e dos coñecementos 

previos. 

A aprendizaxe baseada en competencias abordarase de forma conxunta entre todas as áreas e por 

parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais, coma 

nos non formais e informais. O seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren nun 

determinado momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso de desenvolvemento 

mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de desempeño no seu uso. Para lograr este 

cambio curricular é preciso favorecer unha visión interdisciplinaria e así, cada persoa docente deseñará, 

implementará e avaliará tarefas integradas nas que o alumnado acade ou elabore un produto social 

relevante. Para secuenciaranse unha serie de actividades e exercicios que impliquen procesos cognitivos 

de diferente nivel.  

Os procesos de resolución de problemas constitúen un dos eixes principais da actividade 

matemática e serán fonte e soporte da aprendizaxe, posto que constitúen a pedra angular da Educación 

matemática.  

Os contidos organízanse en cinco grandes bloques: Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas; números; medida; xeometría; estatística e probabilidade. O bloque 1 é a columna vertebral 

do resto dos bloques e formará parte do quefacer diario na aula para traballar o resto dos contidos.  

Ante todo  esto, potenciarase un enfoque globalizador e interdisciplinario que teña en conta a 

transversalidade da aprendizaxe fundamentada en competencias. Así mesmo, mediante prácticas de 

traballo individual e cooperativo, terase en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos 



 

ritmos e estilos de aprendizaxe. As estruturas de aprendizaxe cooperativa posibilitarán a resolución 

conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión do alumnado. 

Resulta fundamental a motivación por aprender nos alumnos e nas alumnas, polo que se intentará 

xerar neles e nelas a curiosidade e a necesidade de adquirir e aplicar coñecementos, destrezas, actitudes e 

valores. 

Aplicaranse diferentes técnicas para a avaliación do desempeño do alumnado como por exemplo 

debates, probas específicas, solución de problemas… Potenciarase o uso dunha variedade de materiais e 

recursos, considerando especialmente a integración das tecnoloxías da información e da comunicación no 

proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais. 

 

 ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

Os contidos desta área están interrelacionados cos doutras áreas polo que se potenciará un 

enfoque globalizador e interdisciplinario que teña en conta a transversalidade da aprendizaxe baseada en 

competencias. Para esto resulta imprescindible unha estreita colaboración entre os docentes no 

desenvolvemento curricular e na transmisión de información sobre a aprendizaxe do alumnado. 

Os contidos conceptuais, procedementais e actitudinais traballaranse na aula arredor da 

realización de tarefas integradas que faciliten a contextualización de aprendizaxes, proxectos, pequenas 

investigacións no medio, actividades de experimentación, resolución de problemas concretos, realización 

de debates sobre temas de actualidade (ambientais, de saúde, de consumo...), onde o alumnado avance no 

desempeño das competencias clave. Mediante a utilización de estruturas de aprendizaxe cooperativa 

traballarase a resolución conxunta de tarefas, proxectos e investigacións e fomentaranse hábitos de 

traballo en equipo. 

Para a avaliación do traballo do alumnado aplicaranse diferentes técnicas como, por exemplo, os 

mapas mentais, xornais, debates, probas específicas, resolución de problemas… 

Entre os  materiais e recursos a utilizar neste proceso de ensino-aprendizaxe terase en 

consideración  a integración das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS  

Na medida do posible as propostas de traballo supoñerán un proceso de investigación e acción 

que garanta a participación activa do alumnado, a experimentación e a funcionalidade das aprendizaxes e 

que lle permita organizar o seu pensamento, a reflexión crítica e facilite o proceso de autorregulación das 

aprendizaxes. Así, levaranse a cabo proxectos, estudos de casos, experiencias, prácticas de aprendizaxe 

colaborativa e prácticas de ensinanza e aprendizaxe baseadas no  pensamento crítico e creativo. 

Para traballar esta área de Ciencias Sociais é moi imporatante o aproveitamento dos recursos 

propios do contorno, non soamente físicos, senón tamén humanos. Neste sentido, consideraranse as 

diferenzas interculturais como un aspecto enriquecedor que achega posibilidades de aprendizaxe. 

Os instrumentos de avaliación que se utilizarán serán: debates, mapas mentais, probas 

específicas etc. 

Para a construción e a consolidación das aprendizaxes partirase, en todo momento, dos 

coñecementos previos do alumnado, do contexto máis próximo e do seu nivel evolutivo, cognitivo e 



 

emocional. Este proceso implica a secuenciación dos contidos partindo do que eles xa coñecen para así 

avanzar e ir de aprendizaxes máis simples cara a outras máis complexas. 

O alumnado debe ser o protagonista das súas aprendizaxes, a construción das aprendizaxes é 

persoal e, polo tanto, moi diversa polo que se presentarán propostas de traballo individual e de equipo que 

posibilitan a resolución conxunta das tarefas e favorezan a inclusión do alumnado. 

 

 ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

A metodoloxía empregada na aula  fundamentarase 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  estimulemos a axuda mutua e o traballo cooperativo, co cal a 

través da comunicación oral, o diálogo e a interacción entre o alumnado contribuiremos 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. 

Potenciaremos, 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. Entendidos como un 

conxunto e desenvolverémolos de forma global tendo en conta as conexións internas tanto a nivel de 

curso como ao longo da etapa. 

As propostas metodolóxicas  favorecerán  para 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. 

Partiremos das experiencias, problemas e intereses do alumnado –xa que todo o traballado nesta 

área terá un compoñente vivencial- propiciaremos o pensamento en perspectiva e a implicación 

emocional. Deseñaremos 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. Propoñeremos o traballo cooperativo para a realización das tarefas, que lle 

permitirá ao 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. 

Mediante a toma de decisións baseadas en xuízos morais e a resolución de problemas e conflitos 

en colaboración, contribuiremos á adquisición das competencias necesarias para seguir diversos procesos 

de pensamento, utilizarán  pouco a pouco o razoamento lóxico para que cheguen ao longo da etapa a 

analizar e axuizar criticamente os problemas sociais e históricos.  

 

5. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 



 

Os procedementos serán de diferente índole segundo o tipo de avaliación que se desenvolva en 

cada momento. A continuación especifícanse ditos procedementos de avaliación:  

 Observación directa do traballo diario. 

 Escala de observación: Mediante a observación do traballo diario realizado. 

 Rexistro anecdótico persoal: Sobre aspectos destacados durante o proceso de ensino–

aprendizaxe, tanto no relativo a contidos como a actitude e comportamento. Anotacións e 

puntualizacións do avance individual. 

 Análise e valoración das producións dos alumnos: resumos, traballos de aplicación, caderno da 

clase, textos escritos,  producións orais. 

 Intercambios orais cos alumnos: diálogo, entrevista, postas en común, asembleas. 

 Probas específicas: obxectivas,  abertas, resolución de exercicios, de tarefas creadas para a 

avaliación. 

 Valoración  do avance colectivo. 

 Proba de control, cada actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No 

caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa incompleta ou falte algún elemento 

esencial, pódese valorar con 0,75; 0,5 ou 0,25 puntos.  

 

6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios de avaliación están desenvoltos en cada unha das unidades didácticas nas que se programa en 

cada área educativa. Para a avaliación xeral da área por trimestre teranse en conta os seguintes puntos coa 

porcentaxe indicada: 

 Probas obxectivas: 40% (Valoración dos contidos e competencias acadadas ou desarrolladas nas 

unidades). Realización de probas escritas. 

 Traballo diario: 30% (Traballos de clase: caderno, fichas,  colaboración, sociabilidade) 

 Participación: 15% (Atención, motivación, esforzo) 

 Comportamento: 15% (Autonomía, cumplimento de normas, organización de materiais) 

 

7. AVALIACIÓN INICIAL. 

 . Ao inicio do curso revisaremos os expedientes do alumnado para coñecer as posibles 

necesidades, teremos pois en conta os informes anteriores da historia do alumnado o que nos permitirá 

establecer o punto de partida das novas aprendizaxes así como as posibles intervencións a realizar de ser 

necesario.  



 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

No marco dun ensino comprensivo preténdese unha educación integradora que recoñeza a 

diversidade da poboación escolar e dea resposta ás diversas necesidades educativas mediante as 

adaptacións ós diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e das alumnas. 

O alumnado con Necesidades Educativas Específicas de Apoio Educativo recibirá atención 

directa por parte dos profesores/as do grupo no cal se integran, coa axuda se é o caso do profesorado de 

apoio dentro da propia aula.  Excepcionalmente, en función das necesidades do alumno ou alumna e das 

adaptacións curriculares establecidas realizaranse intervencións.  

 A medida que avance o curso irase observando a evolución do alumnado e dando atención á 

diversidade. 

  Dentro da atención á diversidade contemplamos: 

 A programación, que incluirá as actividades de recuperación e os reforzos para acadar dita 

recuperación. 

 O titor ou titora efectuará un seguimento global dos procesos de ensino-aprendizaxe dos seus 

alumnos e alumnas para detectar dificultades e necesidades co obxecto de buscar respostas 

educativas axeitadas e solicitar os oportunos asesoramentos e apoios (departamento de 

orientación, xefatura de estudos, comisión de coordinación pedagóxica...)    

Tanto dende a aula como dende o centro teremos que: 

 Adaptarnos ás características individuais e sociais de cada alumno ou alumna. 

 Ofrecer unha cultura común, respectando as peculiaridades de cada cultura propia. 

 Adoptar una metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade. 

 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. 

Para elo teremos en conta as seguintes estratexias: 

 Adoptar organizacións flexibles dentro da aula, para potenciar o traballo con grupos 

heteroxéneos de alumnos e alumnas. 

 Realizar as medidas de atención á diversidade (reforzo educativo, adaptacións curriculares  e 

grupos flexibles) 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. 

 Modificacións no tempo das aprendizaxes. 

 Adecuación da metodoloxía. 

 Adecuación das actividades ás diferenzas individuais do alumnado. 



 

 Actividades sinxelas e repetitivas. 

 Traballo individual sobre os aspectos da materia nos que o alumnado presenta carencias.  

Para conseguir  isto teremos en conta os seguintes recursos: actividades de repaso, de reforzo e 

ampliación de cada unidade. 

 

 

 

9. ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE  

CONVIVENCIA 

Os valores que se tratarán interdisciplinarmente serán os seguintes: 

 Educación Moral e Cívica: dende a propia práctica educativa, axudarase a promover 

actitudes de tolerancia e respecto a través de actividades que fomenten a reflexión  e a 

diversidade de puntos de vista entre o alumnado. Do mesmo xeito, o feito de levar a cabo 

unha metodoloxía onde se desenvolva non só a persoa a nivel individual senón en relación 

co grupo-clase, da lugar a que se xeren actitudes de colaboración e coordinación nesas 

pequenas comunidades de aprendizaxe. 

 Educación para a Paz: preténdese que o alumnado adquira actitudes que favorezan a 

resolución pacífica de conflitos entre o mesmo e tamén cara a realidade social. De igual 

modo, como acontecemento significativo, traballarase o Día da Paz co alumnado, sen que 

isto supoña o tratamento exclusivo destes contidos neste día, senón que será no día a dia da 

clase, é dicir, na convivencia entre o alumnado onde se adquiran ditos valores e actitudes. 

 Educación para a saúde e a calidade de vida: dende a práctica educativa, búscase que o 

alumnado sexa consciente da necesidade do coidado da súa saúde, o que levará unha 

determinada calidade de vida. Así, a través dos contidos tratados a través de diversas 

unidades didácticas como os deportes, o corpo humanos, os sentidos, … traballaranse os 

hábitos de vida saudables e os coidados do corpo humano.  

 Educación para a Igualdade de Oportunidades entre sexos: no desenvolvemento da 

programación procurarase o non tratamento diferenciado entre os alumnos e as alumnas á 

hora de deseñar as actividades. De igual modo, pretenderase que o alumnado adquira 

actitudes e valores de non discriminación por razón de sexos, e a necesidade de igualdade no 

tratamento de determinados aspectos e contidos. 

 Educación para o Ocio: búscase que o alumnado saiba desenvolver a capacidade de 

aproveitar o tempo de lecer en actividades que fomenten o desenvolvemento persoal. 

 Educación Ambiental: durante o desenvolvemento da programación traballaranse aspectos 

relacionados co contorno e o coidado do mesmo, potenciando no alumnado o respecto pola 

natureza. Ademais, afondarase en conceptos como a contaminación, a reciclaxe,… e os 



 

procedementos e actitudes que se necesitan para afrontar responsabilidades cara o coidado 

medio ambiente. 

 Educación Sexual: preténdese que o alumnado coñeza e aprecie os aspectos biolóxicos, 

emocionais e sociais da sexualidade, así como os papeis sexuais femininos e masculinos no 

exercicio da sexualidade como unha actividade de plena comunicación entre as persoas. 

 Educación Viaria: directamente relacionada con este contido transversal por tratar a 

seguridade viaria (sinais de tráfico e normas de circulación para os peóns) 

 Educación para o Consumidor: dende a práctica docente procurarse que o alumnado 

adquira a capacidade de emitir xuízos críticos sobre a información que pode atopar non só 

nos medios de comunicación (televisión, radio, internet, …) se non tamén aquela que se 

expón dende a realidade máis próxima. 

Ademais, realizaranse actividades donde se fomentarán actitudes que favorecen a convivencia: 

 Celebración da Semana da Convivencia e o Día da Paz. Nestas datas organízanse diferentes 

actividades para fomentar e resaltar a importancia dunha boa convivencia.  

 Outras celebracións levadas a cabo no colexio en coordinación cos diferentes equipos ( Samaín, 

Magosto, Nadal, Entroido, Letras Galegas...) 

 Actividades relacionadas con xogos, especialmente xogos populares. 

 Saídas fóra do centro con alumnos dos doutros cursos. 

 Desde o centro anímase ás familias a ter un contacto periódico cos mestres dos  CPI Eusebio 

Lorenzo Baleirón 

 

10. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 

A finalidade  do Plan TIC é a de que as Tecnoloxías da Información e da Comunicación se 

incorporen como un recurso máis ós procesos de ensino-aprendizaxe. Dende esta programación, 

traballarase coas TIC atendendo ás directrices establecidas no Plan TIC elaborado polo centro educativo. 

A idea principal deste proxecto non é que os alumnos aprendan informática, iso xa se irá 

conseguindo implicitamente na medida en que eles vaian traballando cos medios, senón que as TIC nos 

sirvan para achegalos a todo o mundo de posibilidades informativas, formativas e de comunicación. 

  É fundamental que a integración das TIC nas aulas chegue a todo o alumnado, por iso 

establecerase dentro do horario lectivo de 4º curso de educación primaria, unha hora semanal de traballo 

na aula de informática.  

As accións máis habituais de utilización das novas tecnoloxías a nivel de aula e de centro son as 

que se detallan a continuación: 



 

 Exposición do profesor apoiada nas novas tecnoloxías: Os contidos traballados na aula, serán 

reforzados mediante proxección de informacións relacionadas coa temática, as cales permitirán a 

ampliación de contidos e a concienciación, por parte do alumnado, da diversidade de fontes de 

onde podemos obter ditas informacións. Para iso recurriremos a diversas páxinas web 

educativas, onde se ofrecen programas educativos. Algúns deles serán os seguintes:  

 Proxecto Alquimia (Portal Eucativo da Xunta de Galicia) 

 Aplicacións LIM sobre temáticas específicas 

 Aplicacións JCLIC sobre temáticas específicas 

 Iniciación á informática:  

 Aprendizaxe por investigación. Durante o curso o alumnado realizará diversos traballos que 

permitirán o uso da rede como fonte de información, ensinándolles a discernir aquelas 

informacións importantes e dándolles pautas para o bo uso da rede. Polo tanto, será unha 

aprendizaxe por investigación conducido e previamente traballado. 

 Uso de todo tipo de materiais e software que facilite a súa aprendizaxe e favoreza a adquisición 

de todo tipo de habilidades, destrezas e coñecementos . 

 

11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E AO PROXECTO  

LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

O proxecto lector do centro pretende contribuír á mellora da competencia lectora e ao 

desenvolvemento do hábito lector no alumnado do centro, así como a descubrir e tomar conciencia do 

pracer da lectura. 

Con este plan queremos dinamizar o traballo que desenvolvemos os diferentes protagonistas da acción 

educativa, especialmente o alumnado, o profesorado e as familias, de modo que todos camiñemos xuntos 

na mesma dirección, contribuíndo aos mesmos fins e obxectivos tales como: 

 Favorecer que o desenvolvemento da competencia lectora se converta en elemento prioritario e 

asunto colectivo do centro, as familias e a comunidade. 

 Potenciar o desenvolvemento do hábito lector e a mellora da competencia lectora dende todas as 

áreas e materias do currículo, tendo en conta as especificidades de cada unha delas. 

 Ofrecer aos mestres orientacións que axuden a mellorar nos alumnos o desenvolvemento 

daquelas competencias, habilidades e estratexias, no marco de situacións significativas e 

relevantes da lectura, que lles permitan converterse en lectores competentes, capaces de 

comprender, reflexionar, interpretar e usar diversos tipos de textos. 



 

 Contribuír á sistematización e coherencia das prácticas profesionais que se desenvolven en 

relación coa lectura e favorecer a súa integración no proceso de ensino- aprendizaxe das 

diferentes áreas e materias do currículo. 

 Converter a biblioteca escolar nun espazo dinámico para o desenvolvemento da competencia 

lectora e o fomento do hábito lector de toda a comunidade educativa. 

 Potenciar a actualización e a formación do profesorado para que contribúan, de xeito relevante, 

ao mellor desenvolvemento da competencia lectora do noso alumnado. 

A medida que o curso avance, e coa presenza dunha pequena biblioteca de aula, o fin é espertar no 

neno o gusto pola lectura, sendo este un momento de entretemento  no que o alumno decide o que lle 

gusta ler. 

Ademais, haberá 20 minutos diarios adicados á lectura onde os nenos aprenderán a disfrutar da mesma de 

xeito autónomo e lúdico. 

As actividades plantexadas no 4º curso de Educación Primaria para o desenvolvemento  do Proxecto 

lingüístico  e Proxector Lector de centro son: 

 Lectura de libros plantexados polo titor/a en cada trimestre. 

 Lectura, escoita de contos ilustrados, cómics, folletos e revistas . 

 Uso da Biblioteca de aula e centro de maneira guiada para a procura de información e o lecer. 

 “Hora de ler” (20 minutos diarios adicados á lectura de maneira interdisciplinar). 

 Selección de libros en función das súas preferencias. 

 Expresión dos seus gustos na lectura opinando sobre diferentes contos, poemas… 

 Reescritura de textos de maneira guiada. 

 Ilustración de textos usando diferentes técnicas. 

 Dramatización de textos sinxelos en galego. 

 

12. ACTIVIDADES DE REFORZO / RECUPERACIÓN 

Temos en conta que non todo o alumnado adquire ao mesmo tempo e coa mesma intensidade os 

contidos traballados. Por iso a ensinanza está deseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos 

os/as alumnos/as ao final do curso. Nun primeiro momento traballaremos os contidos xerais e básicos, 

para pasar a un segundo nivel de profundización, ampliación e de ser necesario de reforzo. O alumnado 

que requira apoio educativo recibirá este dentro do grupo aula preferentemente. 

Usaremos con este fin: 



 

 Actividades de repaso, reforzo e ampliación atendendo ás necesidades de cada alumno 

(desarrollando e potenciando as súas capacidades de maneira motivante, consolidando e 

ampliando a aprendizaxe, repasando e facilitando a adquisición dos contidos máis complexos). 

 Traballos de asignación individualizada ou grupal segundo as necesidades. 

 Exactitude lectora (substitucións, confusións, inversións, rotacións, omisións, adicións de letras) 

 Mecánica lectora (lentitude, silabeo, vacilacións…) 

 Comprensión lectora (comprensión de palabras, frases, idea principal, resumo do texto…) 

 Caligrafía (forma, tamaño,trazado…) 

 Ortografía 

 Prevención de dificultades de matemáticas (percepción e atención, orientación espacial, 

temporal, memoria, razoamento lóxico, habilidade numérica) 

 Cálculo mental 

 Resolución de problemas 

 

13. MATERIAIS DIDÁCTICOS 

Para a selección dos materiais, tívose en conta non só a súa calidade senón tamén a adecuación das 

características dos mesmos cos aspectos curriculares do contexto educativo, é dicir, cos obxectivos 

educativos, cos contidos que se van a tratar, coas características do alumnado e do contexto e coas 

posibles estratexias didácticas deseñadas.  

No relativo aos medios que se empregarán para o desenvolvemento da programación, aparecerán 

expostos a continuación segundo sexan medios tradicionais, audiovisuais ou tecnolóxicos: 

 Medios tradicionais: Impresos (libros de texto; libros de literatura infantil; fotocopias sobre 

diversos contidos educativos tratados nas unidades didácticas, xornais, revistas, dicionarios, …), 

taboleiros didácticos (encerado, murais, láminas …), xogos (quebracabezas, sopas de letras, 

ábacos, euros, barallas didácticas, tarxetas de imaxes-palabras …), contos multimedia, e material 

funxible (ceras, goma, lapis,…) 

 Medios audiovisuais: uso do ordenador, materiais sonoros (Cd’s temáticos) 

 Novas tecnoloxías: Programas ou aplicacións informáticas educativas correspondentes coas 

temáticas tratadas durante o curso.  

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 



 

 

A elaboración da Programación das Actividades Complementarias e Extraescolares contémplase como 

un proceso aberto e flexible .  Ditas actividades, iranse programando estando pendentes de concreción. 
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competencias clave. 

 

 

3. PROCEDEMENTOS OU INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

5. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 
INICIAL. 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO. 

 

7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA, considerando as competencias clave como 
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8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
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11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 

12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓNAO PLAN TIC. 

 

13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta programación está feita para o grupo de 5º de primaria que este curso está 
formado por dez alumnos, sete nenos e tres nenas. 

CARACTERISTICAS DO ENTORNO 

Centro ubicadono concello de Dodro, no rural, con galego coma lingua vernácula. Nivel 
económico e cultural medio-baixo. Dispersión de población en pequenos núcleos 
rurais alonxados. A maioría dos rapaces e rapazas empregan o transporte escolar para 
achegarse ao centro. 

Os nenos e nenas cursan Educación Infantil nas unitarias do Concello incorporándose 
ao centro en 1º de primaria. 

CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

1. Centro con xornada continuada de 9:00 a 14:20, agás os venres primaria que 
sae ás 12:40. 

2. Conta neste curso con 6 grupos de Primaria e 5 grupos da ESO. 
3. Existencia de dúas AMPAS, que organizan as actividades extraescolares. 
4. O centro conta con dous edificios: un destinado a Educación Primaria e outro a 

Educación Secundaria.Se ben nalgunhas materias compártense aulas 

5. Recursos humanos: 

En Primaria: 

6. 5 titores 

7. 1 profesora de francés que asumirá labores de titoría 

8. 1 profesor de Música 

9. 1 profesora de E. Física, fará apoios en 1º sobre todo a un neno. 
10. 1 Profesora de Inglés 

11. 1 Profesora de Educación Relixiosa (a mesma que para Secundaria) 
12. 1 profesora de PT 

13. 1 profesora de AL que só ven dúas sesións cada día e catro días á semana, xa 
que é compatida co centro de Rois e o CRA. 

14. 1 coidadora, persoal non docente, para un neno de 1º curso de primaria. 

 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DOS ALUMNOS/AS DESTE CURSO 

 

O alumnado deste nivel atópase xusto no paso entre as operacións concretas e as 
formais, polo que é necesario ter en conta o momento evolutivo de cada discente e as 
súas características para adaptar o proceso educativo ao seu ritmo e características, 



 

polo que o mestre/a debe comprender que o/a neno/a presenta uns procesos de 
razoamento lóxicos que ao longo do nivel irán evolucionando ata lograr a abstracción 
sobre os coñecementos concretos para aplicar o razoamento inductivo e deductivo, así 
como irá desenvolvendo sentimentos idealistas e comezará a súa formación contínua 
da personalidade, presentando un maior desenvolvemento dos conceptos morais. 

 

2. ÁREAS: 

CIENCIAS NATURAIS 

 

CONTRIBUCIÓN DENDE AS CIENCIAS NATURAIS AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Na área de Ciencias da Natureza incidiremos no adestramento de todas as 
competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos utilizar 
elementos e razoamentos matemáticos para resolver problemas provenientes de 
situacións cotiás partindo do coñecemento dun mesmo, da natureza e da interacción 
cos outros. Así mesmo, incorpora a aplicación dalgunhas nocións, conceptos científicos 
e técnicos coa posibilidade real de utilizar a actividade matemática en contextos 
variados aos que se ten que enfrontar o propio alumno. 

Comunicación lingüística 

A expresión oral e a expresión escrita requiren un adestramento en cada unha das 
áreas. De forma sistemática procuraremos practicar polo menos un descritor en cada 
unha das unidades didácticas. 

Debido ao carácter da área, coa importancia de iniciar os alumnos nesa busca de 
información e presentala ao resto, de realizar simulacións, de iniciarse na actividade 
científica..., é unha prioridade traballar co alumnado a comprensión ao longo destas 
unidades que se desenvolven 

Competencia dixital 

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como 
instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de 
transmisoras e xeradoras de información e coñecemento. Desde esta área faise 
necesario o manexo de ferramentas dixitais para a adquisición de información e 
transformala en coñecemento. 



 

Conciencia e expresións culturais 

A través da ciencia, podemos coñecer o mundo no que vivimos, o ámbito que nos 
rodea e os seus cambios, polo que esta competencia nos pode dar unha visión 
diferente desde a Competencias sociais e cívicas 

A área de Ciencias da Natureza pídenos o desenvolvemento de actitudes e valores 
vinculados ao respecto cara a un mesmo e aos demais, cara á natureza, cara ao 
traballo propio das ciencias e o seu carácter social, polo que os indicadores desta 
competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que 
enunciamos a continuaciónperspectiva das diferentes manifestacións culturais e a 
forma de expresión artística. 

Competencias sociais e cívicas 

A área de Ciencias da Natureza pídenos o desenvolvemento de actitudes e valores 
vinculados ao respecto cara a un mesmo e aos demais, cara á natureza, cara ao 
traballo propio das ciencias e o seu carácter social, polo que os indicadores desta 
competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos descritores que 
enunciamos a continuación 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Na área de Ciencias da Natureza preténdese iniciar o alumnado na actividade científica 
polo que este aspecto se vincula ao desenvolvemento desta competencia. A 
necesidade de desenvolver a autonomía persoal, a xestión de grupos de traballo desde 
un liderado compartido, fai que teñamos que fomentar habilidades de 
emprendemento que alcancen os obxectivos propostos. 

Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse 
na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 
autónomo de acordo con aquilo que consideramos. Nesta área vese a necesidade de 
traballar de forma explícita a confianza nun mesmo, para poder traballar cos outros, e 
o gusto por aprender. 

 

OBXECTIVOS 

1. Describir a función de relación no ser humano e coñecer os procesos implicados nela 
e a anatomía e as funcións das estruturas dos órganos dos sentidos. 

2. Identificar e coñecer o funcionamento dos principais aparatos, órganos e sistemas 
do corpo humano para realizar a función de relación. 

3. Valorar e adaptar estilos de vida saudables. 



 

4. Coñecer algunhas enfermidades como forma de preservar e coidar a saúde. 

5. Identificar, describir e clasificar os principais grupos de plantas. 

6. Recoñecer os diferentes niveis de organización dos seres vivos. 

7. Identificar os compoñentes dun ecosistema e analizar as relacións entre os seres 
vivos que forman parte del. 

8. Coñecer os factores que contribúen á deterioración dos ecosistemas e valorar as 
iniciativas que favorecen o seu mantemento. 

9. Identificar os principais elementos do seu ámbito natural e analizar as súas 
características máis relevantes. 

10. Valorar a entrega daquelas persoas que se dedican, de forma altruísta, ao coidado 
e á mellora do patrimonio natural. 

11. Adoptar actitudes que contribúan activamente á conservación e á mellora do 
medio e do patrimonio natural. 

12. Diferenciar as propiedades, os estados e os cambios da materia. 

13. Identificar as manifestacións da enerxía, as súas orixes e transformacións, cunha 
especial atención á enerxía eléctrica. 

14. Diferenciar os tipos de máquinas e os operadores que as forman. Relacionar as 
forzas, as máquinas e as súas aplicacións. 

15. Analizar e enumerar as propiedades dos materiais, substancias e obxectos que se 
van empregar. 

16. Desenvolver actitudes de respecto das normas de coidado, hixiene e seguridade na 
realización dos traballos e na manipulación das substancias e dos aparatos. 

17. Construír esquemas, mapas de conceptos, fichas e outros instrumentos que 
permitan organizar a información. 

18. Practicar as calidades básicas do pensamento científico: obxectividade, reflexión, 
planificación, rigor, causalidade, etc. 

19. Desenvolver actitudes de valoración positiva dos traballos ben planificados, 
executados e avaliados, propios e alleos. 

20. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamento construtivo e de 
respecto polos demais compañeiros e interiorizar as normas de funcionamento 
democrático no grupo escolar. 



 

 

SECUENCIA DE CONTIDOS 

‹‹As Ciencias da Natureza axúdannos a coñecer o mundo en que vivimos, a 
comprender o noso medio 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 os axude a desenvolver as 
competencias necesarias para desenvolverse nunha realidade cambiante cada vez 
máis científica e tecnolóxica. 

O desenvolvemento da ciencia e da actividade científica é unha das claves esenciais 
para entender a evolución da humanidade. Na actualidade, a ciencia é un instrumento 
indispensable para comprender o mundo que nos rodea e os seus cambios, así como 
para desenvolver actitudes responsables sobre aspectos relacionados cos seres vivos, 
os recursos e o medio natural. Por todo iso, os coñecementos científicos intégranse no 
currículo básico da Educación Primaria e deben formar parte da educación de todos os 
alumnos e alumnas. 

A través da área de Ciencias da Natureza os alumnos e as alumnas inícianse no 
desenvolvemento das principais estratexias da metodoloxía científica, tales como a 
capacidade de formular preguntas, identificar o problema, formular hipóteses, 
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 bloques de contido que articulan a área son os seguintes: 

 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. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

No primeiro trimestre traballaremos dous temas, no segundo tres temas e no terceiro 
outros dous temas. 

Nos primeiros días de setembro levarase a cabo a avaliación inicial. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Bloque 1. Iniciación á actividade científica. 

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 básicas e comunicar os resultados. 

2. Establecer conxecturas, tanto respecto de sucesos que acontecen dunha forma natural 
como sobre os que acontecen cando se provocan, a través dun experimento ou dunha 
experiencia. 

3. Comunicar de forma oral e escrita os resultados, e presentalos con apoios gráficos. 

4. Traballar de forma cooperativa apreciando o coidado pola seguridade propia e dos seus 
compañeiros, coidando as ferramentas e facendo uso adecuado dos materiais. 

5. Realizar un proxecto e presentar un informe. 

Bloque 2. O ser humano e a saúde. 

1. Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións de 
relación do corpo humano, e establecer relacións entre eles e determinados hábitos de 
saúde. 

2. Coñecer o funcionamento do corpo humano: células, tecidos, órganos, aparatos e 
sistemas: a súa localización, forma, estrutura, funcións, coidados, etc. 

3. Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo. 
Adoptar estilos de vida saudables, coñecer as repercusións para a saúde do seu modo 
de vida, tanto na escola coma fóra dela. 

Bloque 3. Os seres vivos. 

1. Coñecer a estrutura e a fisioloxía das plantas, e as principais características da 
fotosíntese. 

2. Coñecer as relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias. Poboacións, 
comunidades e ecosistemas. 

3. Coñecer as características e os compoñentes dun ecosistema. 

4. Coñecer a relación entre o ser humano e a biodiversidade, e identificar as causas da 
extinción de especies. 

5. Relacionar determinadas prácticas do ser humano co adecuado respecto e coidado polo 
medio natural adoptando estilos de vida consecuentes, ser consciente das 



 

consecuencias para a vida no planeta das súas actuacións, tanto na escola coma fóra 
dela. 

6. Coñecer como os cambios no medio, tanto os producidos por procesos naturais como 
pola actividade humana, poden afectarlle aos seres vivos, aos compoñentes inertes e 
ao equilibrio na Terra. 

Bloque 4. Materia e enerxía. 

1. Coñecer e aplicar algúns criterios para estudar e clasificar algúns materiais polas súas 
propiedades. 

2. Efectuar experiencias e pequenas investigacións sobre diferentes fenómenos físicos e 
químicos da materia formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o 
material necesario, realizándoas, extraendo conclusións e comunicando resultados. 

3. Coñecer a utilización humana dos recursos naturais da Terra identificando algúns 
recursos físicos empregados na vida cotiá, e a necesidade de conservar estes recursos, 
especialmente a auga. 

4. Coñecer os efectos dalgúns tipos comúns de contaminación e como as persoas os 
podemos previr ou reducir. 

Bloque 5. A tecnoloxía. Obxectos e máquinas. 

1. Coñecer algúns tipos de máquinas e aparatos que se utilizan na vida cotiá e a súa 
utilidade. 

2. Planificar a construción de obxectos e aparatos cunha finalidade previa utilizando fontes 
enerxéticas, operadores e materiais apropiados, e realizala, coa habilidade manual 
adecuada, combinando o traballo individual e en equipo, e presentar o obxecto 
construído así como un informe, tendo en conta as medidas de prevención de 
accidentes. 

3. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito eficaz e responsable. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Bloque 1. Iniciación á actividade científica. 

1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, en fontes directas ou 
indirectas, analízaa, saca conclusións, comunica a súa experiencia reflexionando acerca 
do proceso seguido e comunicándoo oralmente e por escrito. 

1.2. Utiliza medios propios para a observación, como instrumentos ópticos e de medida; 
consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 



 

2.1. Realiza pequenos experimentos ou experiencias, e establece conxecturas tanto de feitos 
que suceden dunha forma natural como sobre os que acontecen cando se provocan. 

3.1. Utiliza, de xeito adecuado, o vocabulario correspondente a cada un dos bloques de 
contidos. 

4.1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, mostra 
habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 

4.2. Coñece e representa actividades de primeiros auxilios. 

4.3. Coñece e respecta as normas de uso e de seguridade dos instrumentos e dos materiais 
de traballo. 

5.1. Manifesta autonomía na planificación e na execución de accións e tarefas, ten iniciativa 
na toma de decisións. 

5.2. Presenta os traballos de xeito ordenado, claro e limpo, en soporte papel e dixital. 

5.3. Realiza un proxecto e presenta un informe, utilizando soporte papel e/ou dixital e 
recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet...) con diferentes 
medios, sobre as enerxías renovables e non renovables; comunica oralmente as 
experiencias realizadas, e apóiase en imaxes e breves textos escritos seguindo pautas. 

Bloque 2. O ser humano e a saúde. 

1.1. Observa, identifica, describe e localiza os principais órganos implicados na realización da 
función de relación do corpo humano (órganos dos sentidos e sistema nervioso), 
establece algunhas relacións fundamentais entre eles e algúns hábitos de saúde. 

2.1. Identifica e explica algunhas características do funcionamento do corpo humano: células, 
tecidos, órganos, aparatos e sistemas; localízaos e identifícaos segundo forma, 
estrutura e funcións. 

3.1. Recoñece e explica estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e o 
mantemento dos diferentes órganos e aparatos. 

3.2. Identifica e explica hábitos saudables para previr enfermidades, e mantén unha conduta 
responsable. 

3.3. Coñece e explica algúns avances da ciencia que melloran a saúde. 

3.4. Coñece e utiliza técnicas de primeiros auxilios e represéntaas en situacións simuladas. 

3.5. Manifesta autonomía na planificación e na execución de accións e tarefas, e desenvolve 
iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das 
decisións tomadas. 



 

Bloque 3. Os seres vivos. 

1.1. Coñece e relaciona a estrutura e a fisioloxía das plantas, describe as principais 
características da fotosíntese e recoñece a súa importancia para a vida no planeta. 

2.1. Observa e identifica as principais relacións entre os seres vivos, e describe as principais 
características das cadeas alimentarias: poboacións, comunidades e ecosistemas. 

3.1. Observa, identifica e describe as características e os compoñentes dun ecosistema. 
Ecosistemas: pradería, poza, bosque, litoral e cidade. 

4.1. Identifica e explica a relación entre o ser humano e a biodiversidade; detecta e 
exemplifica as causas da extinción de especies. 

4.2. Establece e explica a relación entre as actuacións do ser humano e a biodiversidade. 

4.3. Propón accións argumentadas para evitar a extinción de especies. 

5.1. Coñece as principais características da biosfera, explican e identifica diferentes hábitats 
dos seres vivos. 

5.2. Identifica e describe algunhas das actuacións do home que modifican o medio natural 

6.1. Mostra interese pola observación e o estudo rigoroso de todos os seres vivos. 

6.2. Manifesta hábitos de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

6.3. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, e comunica de forma 
oral e escrita os resultados. 

Bloque 4. Materia e enerxía. 

1.1. Estuda e clasifica algúns materiais polas súas propiedades (dureza, solubilidade, estado 
de agregación e condutividade térmica). 

1.2. Coñece a utilidade dalgúns avances, produtos e materiais para o progreso da sociedade. 

2.1. Coñece e utiliza diferentes procedementos sinxelos para a medida da masa e do volume 
dun corpo. 

2.2. Identifica as principais características da flotabilidade de determinados corpos nun 
medio líquido e úsaas para explicar algún fenómeno físico observable en termos de 
diferenzas de densidade. 

2.3. Identifica e explica diferentes formas de enerxía: mecánica, luminosa, sonora, eléctrica, 
térmica e química. 



 

2.4. Realiza sinxelas experiencias para predicir cambios no movemento, na forma ou no 
estado dos corpos, por efecto das forzas ou das achegas de enerxía. 

2.5. Respecta as normas de uso, seguridade e conservación dos instrumentos e dos materiais 
de traballo. 

3.1. Identifica os principais usos e aplicacións, en distintas actividades da sociedade actual, de 
materiais elaborados ao aplicar as novas investigacións científicas ao desenvolvemento 
tecnolóxico: papel, pinturas, fibras, plásticos, cerámicas e aliaxes. 

3.2. Identifica e explica as diferenzas entre as fontes de enerxías renovables e as non 
renovables, e argumenta sobre as accións necesarias para o desenvolvemento 
enerxético, sostible e equitativo. 

4.1. Identifica e explica os efectos dalgúns tipos comúns de contaminación, e expón algunhas 
das accións coas que podemos previla ou reducila. 

Bloque 5. A tecnoloxía. Obxectos e máquinas. 

1.1. Identifica algunha das aplicacións dos obxectos e das máquinas, e a súa utilidade para 
facilitar as actividades humanas. 

1.2. Le e expón biografías de investigadores, inventores e científicos. 

1.3. Coñece os avances da ciencia no fogar e na vida cotiá (electrodomésticos, alimentos, 
residuos, fibras téxtiles...), na cultura e no ocio, na arte (pinturas e colorantes), na 
música, no cine e no deporte. 

2.1. Observa e analiza operadores para obter información da súa utilización na construción 
dun aparato. 

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

2.3. Utiliza os recursos proporcionados polas tecnoloxías da información para buscar 
información de xeito guiado, comunicala e colaborar na realización dun proxecto. 

3.1. Usa de xeito autónomo o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de 
ilustracións ou notas, etc.). 

3.2. Toma conciencia da necesidade de controlar o tempo de entretemento coas tecnoloxías 
da información e da comunicación, e do seu poder de adicción. 

3. Elabora un informe como técnica para o rexistro dun plan de traballo, e 
comunica, de forma oral e escrita, as conclusións. 

 



 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

1. Utilizar o vocabulario da área na descrición de textos escritos de carácter 
científico, xeográfico e histórico significativos. 

2. Practicar hábitos de saúde relacionados coa nutrición e hixiene dos aparatos 
implicados nela, a alimentación e o coidado do corpo, desenvolvendo unha 
actitude crítica ante os factores e prácticas sociais que entorpecen un 
desenvolvemento saudable. 

3. Desenvolver valores de autoestima e respecto das diferenzas físicas dos seres 
humanos, así como de prevención das enfermidades. 

4. Analizar as repercusións que para a saúde ten o modo de vida, aplicando 
coidados de hixiene e de saúde relacionados cos aparatos locomotor, dixestivo, 
respiratorio, circulatorio, excretor e reprodutor. 

5. Utilizar diferentes fontes de información (enciclopedias) e as Tecnoloxías da 
Información e das Comunicacións para a construción de contidos relacionados 
coa área. 

6. Analizar aspectos relacionados coa utilización humana dos recursos naturais da 
Terra recoñecendo a necesidade de conservalos, especialmente no caso da 
auga. 

7. Caracterizar as principais paisaxes de Galicia e do territorio español 
recoñecendo a importancia da intervención humana na modificación ou na 
conservación das paisaxes naturais. 

8. Caracterizar o relevo e a hidrografía de Galicia e de España localizándoos en 
mapas físicos. 

9. Desenvolver hábitos de conservación e respecto cara aos elementos que 
configuran a paisaxe e o medio físico de Galicia e de España. 

10. Analizar os cambios de todo tipo que as comunicacións e os transportes 
provocaron nas actividades persoais, económicas e sociais. 

11. Analizar os principais órganos de goberno e as funcións do Municipio, das 
Comunidades Autónomas, do Estado Español e da Unión Europea, valorando a 
importancia da calidade da xestión dos servizos públicos para a vida das 
persoas. 

12. Interpretar en diferentes representacións (mapas, planos, fotografías aéreas e 
outros medios tecnolóxicos) elementos relevantes de xeografía física e política 
de Galicia, de España, de Europa e do mundo. 

13. Caracterizar as formas de vida galega e española de determinadas épocas 
pasadas (prehistoria, clásica, medieval, dos descubrimentos, do 
desenvolvemento industrial e século xx). 

14. Planificar e realizar en grupo, sinxelas e pequenas investigacións sobre 
diferentes fenómenos físicos e químicos da materia elixindo a ferramenta máis 
adecuada para comunicar os resultados. 

15. Realizar proxectos de construción dalgún obxecto ou aparato para coñecer as 
características e funcións dalgunhas máquinas, recoñecendo a importancia 
destas nos avances da nosa sociedade. 

16. Acrecentar o seu coñecemento do pobo galego afianzando a súa pertenza a 
este e valorando o enriquecemento que supón a diversidade cultural 



 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

 

CONTRIBUCIÓN DENDE AS CIENCIAS SOCIAIS AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia na área curricular de Ciencias Sociais implica a 
habilidade progresiva para poñer en práctica os procesos e actitudes propios da 
análise sistemática e de indagación científica: identificar e considerar problemas 
relevantes, formular preguntas, localizar, obter, analizar e representar información... 
considerar e contrastar solucións... e todo iso, en contextos tan variados como sexa 
posible. O desenvolvemento desta competencia nesta área leva consigo utilizar nos 
ámbitos persoal e social diferentes elementos razoamentos matemáticos para dar 
unha mellor resposta aos contextos cotiáns nos que nos encontremos. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

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

• Tomar conciencia dos cambios producidos polos seres humanos no medio natural e as 
repercusións para a vida futura. 

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

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 
circundante. 

• Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

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

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

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

Comunicación lingüística 

O desenvolvemento da competencia lingüística na área de Ciencias Sociais lévanos a 
adestrar diferentes destrezas e habilidades que supoñen establecer vínculos e 
relacións construtivas cos demais e co contorno, e achegarse a novas culturas que 



 

adquiren consideración e respecto na medida que se coñecen. Esta competencia está 
presente na capacidade efectiva de convivir e resolver conflitos. 

A utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 
representación, de interpretación, de comprensión da realidade, de construción e 
comunicación do coñecemento favorecerá un maior desenvolvemento lingüístico no 
alumnado, apuntando a usar de modo funcional, polo menos unha lingua estranxeira. 

Os descritores que utilizaremos serán: 

• Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

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

• Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos. 

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor... 

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

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

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

Competencia dixital 

A competencia dixital desde a área de Ciencias Sociais comportará facer uso habitual 
dos recursos tecnolóxicos dispoñibles para avaliar e seleccionar novas fontes de 
información para comprender a realidade social na que vivimos contribuíndo á 
mellora. Esta competencia axudaranos a transformar a información en coñecemento 
para aplicalo en distintas situacións e contextos nos que o alumnado se vaia 
encontrando. 

Na área de Ciencias Sociais adestraremos os seguintes descritores: 

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

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

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



 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 
diversas. 

• Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

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

• Aplicar criterios éticos no uso da tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

A área de Ciencias Sociais, axudaranos a coñecer o mundo no que vivimos, afondar no 
coñecemento da nosa sociedade, comprender a realidade histórica e social do noso 
contorno. Esta competencia implica poñer en xogo habilidades de pensamento 
diverxente e converxente, comporta reelaborar ideas, sentimentos propios e alleos... 
para poder comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións de 
diferentes manifestacións culturais. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

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

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

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

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

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

A área de Ciencias Sociais incide na comprensión da realidade social na que se vive, 
entre outras. Esta competencia axudaranos a desenvolver a comprensión sobre os 
trazos da sociedade actual, a súa crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 
Desenvólvese tamén en mostrar un sentimento de cidadanía global compatible coa 
identidade local. 

Así mesmo, forman parte desta competencia aquelas habilidades sociais que permiten 
saber que os conflitos de valores e intereses forman parte da convivencia, resolvelos 
con actitude construtiva e tomar decisións con autonomía, empregando unha escala 
de valores construída mediante a reflexión crítica e o diálogo duns patróns culturais 
básicos, polo que o adestramento de cada un dos descritores que enunciamos a 
continuación nos pode facilitar o adestramento: 



 

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

• Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de Dereito 
referendado por unha norma suprema chamada Constitución española. 

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 
para a resolución de conflitos. 

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

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

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

• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A área de Ciencias Sociais axudará a desenvolver o sentido de iniciativa do alumnado a 
través de fomentar a transformación de ideas en accións, é dicir, propoñerse 
obxectivos, planificar e levar a cabo proxectos. Isto lévanos a adestrar actitudes 
positivas cara ao cambio e a innovación; habilidades relacionadas co liderado de 
proxectos que inclúen visión, espírito de superación, habilidades para o diálogo e 
cooperación, organización de tarefas... 

Neste caso, os descriptores a adestrar serían: 

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

• Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 

• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

• Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

• Encontrar posibilidades no contorno que outros non ven. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

• Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos. 

Aprender a aprender 



 

A competencia de aprender a aprender axúdanos a ser conscientes de como se 
aprende, de como se xestionan e controlan de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe. Esta competencia fai necesaria a perseveranza na aprendizaxe, 
capacidade de autoavaliarse e autorregularse sabendo administrar o esforzo, 
aprendendo dos erros dun mesmo e dos demais, incidindo en formulacións de metas 
alcanzables a curto, medio e longo prazo elevando de forma progresiva e realista os 
obxectivos de aprendizaxe. 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían: 

• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

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

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

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

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 
resultados intermedios. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 

OBXECTIVOS 

1. Desenvolver o interese pola busca de información utilizando tanto a lectura como as TIC. 

2. Participar en actividades de grupo de modo construtivo, responsable e solidario, 
respectando os principios básicos establecidos. 

3. Adoptar unha actitude de respecto e valoración das achegas propias e dos demais, en 
función dos obxectivos comúns. 

4. Promover situacións de encontro, comunicación, coñecemento e comprensión cos 
demais, como base da empatía, a simpatía, o respecto mutuo e a solidariedade. 

5. Coñecer a orixe do universo e os seus compoñentes. 

6. Definir características do sistema solar e identificar tipos de astros e algunhas das súas 
características. 



 

7. Descubrir os movementos da Terra e as súas consecuencias. 

8. Nomear as capas da Terra segundo a súa estrutura e algunhas das súas características. 

9. Descubrir características da Lúa e os movementos que realiza. Nomear as fases lunares e 
as súas características. 

10. Coñecer as diferentes formas de representar a superficie terrestre. 

11. Iniciarse na interpretación de escalas e signos convencionais en planos e mapas 
sinxelos. 

12. Coñecer os conceptos de paralelos, meridianos e coordenadas gráficas. 

13. Identificar as zonas climáticas do mundo e os tipos de climas en España e Galicia 
identificando algunhas das súas características básicas. 

14. Coñecer os factores que causan o cambio climático. 

15. Coñecer a constitución española como eixe do Estado español. 

16. Coñecer a monarquía parlamentaria e as funcións do rei así como a forma de sucesión 
da coroa en España. 

17. Coñecer as Institucións políticas máis importantes de España e as súas funcións. 

18. Recoñecer a organización territorial do Estado español distinguindo as distintas 
administracións: municipal, provincial e autonómica. 

19. Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español. 

20. Identificar os trazos característicos da poboación española e galega. 

21. Coñecer os movementos migratorios da poboación. 

22. Coñecer os feitos fundamentais da Historia de España e de Galicia en diferentes 
espazos e tempos: Idade Media e Idade Moderna. 

23. Coñecer a influencia da civilización árabe en España. 

24. Describir o reinado dos Reis Católicos. 

25. Recoñecer as tres culturas: musulmá, xudía e cristiá. 

26. Coñecer as achegas artísticas e culturais do Século de Ouro español. 

27. Explicar causas e consecuencias da Guerra de Sucesión e do Tratado de Utrecht. 



 

28. Definir o despotismo Ilustrado de Carlos III. 

29. Coñecer algunhas obras representativas de Goya identificando características sociais e 
políticas do século xviii. 

 

SECUENCIA DE CONTIDOS 

‹‹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: 

 Bloque 1: Contidos comúns. 
 Bloque 2: mundo en que vivimos. 
 Bloque 3: Vivir en sociedade. 
 Bloque 4: As pegadas do tempo. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

En cada trimestre se traballarán tres temas. 

Nos primeiros días de setembro levarase a cabo a avaliación inicial. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE RELACIONADOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Bloque 1. Contidos comúns 

1. Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos previamente 
delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e indirectas). 



 

2. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para obter información 
aprender e expresar contidos sobre Ciencias Sociais. 

3. Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia no estudo. 

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, 
mostrando habilidade para traballar tanto individualmente como de xeito colaborador 
dentro dun equipo. 

5. Valorar o traballo en grupo, mostrando actitudes de cooperación e participación 
responsable, aceptando as diferenzas con respecto e tolerancia cara ás ideas e achegas 
alleas nos diálogos e debates. 

6. Respectar a variedade dos diferentes grupos humanos e valorar a importancia dunha 
convivencia pacífica e tolerante entre todos eles sobre a base dos valores 
democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos. 

7. Participar dun xeito eficaz e construtivo na vida social creando estratexias para resolver 
conflitos. 

8. Valorar a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos, fomentando 
os valores democráticos. 

9. Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor, aumentando as capacidades para 
aproveitar a información, as ideas e presentar conclusións innovadoras. 

10. Desenvolver actitudes de cooperación e de traballo en equipo, así como o hábito de 
asumir novos roles nunha sociedade en continuo cambio. 

Bloque 2. O mundo que nos rodea. 

1. Explicar como é e de que forma se orixinou o universo e os seus principais compoñentes. 

2. Describir as características principais do sistema solar, identificar diferentes tipos de 
astros e as súas características, situando ao planeta Terra no sistema solar. 

3. Explicar os movementos da Terra e as súas consecuencias, asociando as estacións do ano 
para o efecto combinado da translación da Terra arredor do Sol, da inclinación do eixe 
de rotación e da proximidade ou distancia do Sol, e describindo a secuencia día-noite 
como efecto da rotación da Terra. 

4. Identificar as capas da Terra segundo a súa estrutura, xa sexa interna ou externa, 
explicando algunhas das súas características básicas. 

5. Explicar características da Lúa e dos movementos que realiza, identificando as fases 
lunares e as súas consecuencias. 



 

6. Explicar as distintas formas de representar a superficie terrestre. 

7. Describir correctamente planos e mapas sinxelos interpretando a súa escala e signos 
convencionais situando correctamente os elementos xeográficos. 

8. Identificar e manexar os conceptos de paralelos, meridianos e coordenadas xeográficas. 

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

10. Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos climas de España e de Galicia, e as 
zonas as que afecta cada un deles identificando algunhas das súas características 
básicas. 

11. Explicar os trazos máis destacados das temperaturas e das precipitacións dos climas de 
España e de Galicia, identificando algunha especie vexetal propia de cada zona 
climática. 

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

Bloque 3. Vivir en sociedade. 

1. Explicar a importancia que ten a constitución para o funcionamento do Estado español, 
así como os dereitos, deberes e liberdades recollidos nesta. 

2. Identificar a monarquía parlamentaria como forma de goberno e recoñecer a figura do 
rei, as súas funcións e a forma de sucesión da coroa en España. 

3. Identificar as institucións políticas máis importante de España e cales son as súas 
funcións así como os distintos dereitos e liberdades recollidos na constitución. 

4. Describir a organización territorial do Estado español, distinguindo a administración 
municipal, provincial ou autonómica, así como as súas atribucións administrativas. 

5. Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español, 
respectando as diferenzas. 

7. Comprender os principais conceptos demográficos e a súa relación cos factores 
xeográficos, sociais, económicos ou culturais. 

8. Distinguir os principais trazos da poboación española e galega, explicando a súa 
evolución e a súa distribución demográfica, representándoa graficamente. 

9. Analizar os movementos migratorios da poboación española. 

Bloque 4. As pegadas do tempo. 



 

1. Identificar os feitos fundamentais da Historia de España e de Galicia na Idade Media, 
situándoos no espazo e o tempo. 

2. Describir as etapas históricas máis importantes da Idade Media na península ibérica. 

3. Explicar a influencia da civilización árabe en España especificando o seu legado artístico, 
cultural e económico. 

4. Explicar o proceso de reconquista relacionándoo coa estrutura social e política dos 
reinos cristiáns. 

5. Describir as singularidades das tres culturas: musulmá, xudía e cristiá. 

6. Describir o reinado dos Reis Católicos, definíndoo como unha etapa de transición entre a 
Idade Media e a Idade Moderna. 

7. Identificar os aspectos básicos da Historia de España e de Galicia na Idade Moderna 
localizándoos no espazo e o tempo. 

8. Explicar a evolución e a expansión da monarquía hispana durante o século xvi, 
diferenciando os reinados de Carlos I e de Felipe II. 

9. Enumerar as principais transformacións que se produciron en España durante a Idade 
Moderna distinguindo os diferentes ámbitos: económico, social, político e cultural. 

10. Avaliar os prexuízos ocasionados pola intolerancia social e relixiosa, relacionándoos coa 
reinstauración da Inquisición, a expulsión dos xudeus e a dos mouriscos. 

11. Explicar as causas da decadencia do Imperio durante o século xvii. 

12. Describir as grandes achegas artísticas e culturais do Século de Ouro español, 
identificando os seus representantes máis destacados nos diferentes ámbitos da 
cultura e da arte. 

13. Describir as causas e consecuencias da Guerra de Sucesión e o Tratado de Utrecht. 

14. Describir a máxima expresión en España do despotismo Ilustrado con Carlos III. 

15. Analizar e comentar unha serie de obras representativas da produción de Goya 
identificando a través delas algunhas características sociais e políticas do século xviii. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Bloque 1. Contidos comúns. 

1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén 
conclusións, reflexiona acerca do proceso seguido e comunícao oralmente e por 
escrito. 



 

2.1. Utiliza a Tecnoloxías da Información e a Comunicación (Internet, blogs, redes sociais...) 
para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

2.2. Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

3.1. Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de xeito ordenado, claro e 
limpo. 

3.2. Utiliza con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa 
terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

3.3. Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que 
manifesten a comprensión de textos orais e/ou escritos. 

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. 

5.1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e mostra 
habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 

5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, 
construtivo e solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático. 

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. 

7.1. Participa dun xeito eficaz e construtivo na vida social e crea estratexias para resolver 
conflitos. 

7.2. Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas distintas 
sociedades e ámbitos (escola, familia, barrio etc.). 

8.1. Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos, e fomenta os 
valores democráticos. 

9.1. Mostra actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan 
activo ante as circunstancias que o rodean. 

9.2. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na 
toma de decisións. 

10.1. Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas alleas e 
reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas. 



 

10.2. Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta 
responsabilidades. 

Bloque 2. O mundo que nos rodea. 

1.1. Describe como é e de que forma se orixinou o universo, explica os seus principais 
compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, asteroide e cometa. 

2.1. Describe as características, compoñentes e movementos do sistema solar, localizando o 
Sol no centro deste e os planetas segundo a súa proximidade. 

2.2. Describe a localización da Terra no sistema solar. 

2.3. Explica a forma e algunhas características da Terra vista desde o espazo. 

3.1. Define o movemento de translación terrestre, o eixe de xiro e os polos xeográficos e 
asocia as estacións do ano ao seu efecto combinado. 

3.2. Identifica as estacións, fixa a súa duración, e describe a luz solar nelas e os seus efectos 
sobre os seres vivos. 

3.3. Explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre e como unidades para 
medir o tempo. 

4.1. Identifica, nomea e describe as capas da Terra, e algunhas das súas características. 

5.1. Define a translación da Lúa e identifica e nomea as fases lunares. 

5.2. Explica, de forma sinxela, a formación das mareas como consecuencia da influencia da 
Lúa sobre a Terra. 

5.3. Describe a que se deben a formación das eclipses e nomea distintos tipos. 

6.1. Explica as distintas formas de representación da Terra: planos, mapas, planisferios e 
globos terráqueos. 

6.2. Describe características do globo terráqueo e do planisferio. 

7.1. Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas. 

7.2. Define que é a escala nun mapa e distingue entre escala gráfica e escala numérica. 

7.3. Interpreta e localiza en mapas, utilizando diferentes escalas, un lugar ou un conxunto 
xeográfico. 

7.4. Utiliza e interpreta os signos convencionais máis usuais dos mapas explicando o 
significado dos distintos elementos que poden aparecer nel. 



 

8.1. Explica e manexa os conceptos de paralelos e meridianos. 

8.2. Localiza diferentes puntos da Terra empregando os paralelos e meridianos e as 
coordenadas xeográficas. 

9.1. Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que determinan o clima 
da súa zona. 

10.1. Explica que é unha zona climática, nomea as tres zonas climáticas do planeta e describe 
as súas características principais. 

10.2. Explica por que as plantas teñen características especiais segundo a zona climática na 
que crecen. 

10.3. Describe e sinala nun mapa os tipos de climas de España e de galicia, e as zonas as que 
afecta cada un. 

10.4. Interpreta e analiza climogramas de distintos territorios de España e relaciónaos co 
clima ao que pertencen. 

11.1. Indica que temperaturas e que precipitacións son características de cada tipo de clima 
en España e en Galicia. 

11.2. Identifica algunha especie vexetal propia de cada zona climática de España. 

12.1. Observa e describe os efectos do cambio climático e as accións necesarias para 
combatelo. 

Bloque 3. Vivir en sociedade. 

1.1. Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos na 
constitución. 

1.2. Explica a importancia que a constitución ten para o funcionamento do Estado español. 

2.1. Recoñece a figura do rei e as súas funcións como xefe do Estado e explica como é a 
sucesión do rei nunha monarquía parlamentaria. 

3.1. Identifica e comprende a división de poderes do Estado e cales son as funcións recollidas 
na constitución para cada un deles. 

3.2. Explica as funcións do Goberno e a súa composición e recoñece a importancia da súa 
toma de decisións en asuntos que afectan todo o Estado. 

3.3. Identifica as principais institucións do Estado español e describe as súas funcións e a súa 
organización. 

3.4. Describe a bandeira e o escudo de España e de Galicia. 



 

4.1. Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e 
localiza en mapas políticos as cidades autónomas e as distintas comunidades 
autónomas que forman España, así como as súas provincias. 

4.2. Identifica os distintos tipos de eleccións como unha forma de participar no 
funcionamento do municipio, da comunidade autónoma, da cidade autónoma e de 
España. 

5.1. Valora, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, política e 
lingüística nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural. 

5.2. Identifica as tradicións e costumes de Galicia, as súas características, as súas orixes e o 
seu significado. 

6.1. Define demografía, comprende os principais conceptos demográficos e calcúlaos a partir 
dos datos de poboación. 

6.2. Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da 
poboación. 

7.1. Describe os principais trazos da poboación española. 

7.2. Describe os principais trazos da poboación galega. 

7.3. Explica o proceso da evolución da poboación en España e en Galicia e describe a 
incidencia que tiveron nesta, factores como a esperanza de vida ou a natalidade. 

7.4. Describe os factores que condicionan a distribución da poboación española e galega. 

7.5. Sitúa nun mapa os maiores núcleos de poboación en España e as zonas máis densamente 
poboadas. 

7.6. Realiza gráficos comparativos con datos de poboación de España e Galicia e describe 
cales son os factores demográficos do crecemento da poboación. 

8.1. Recoñece a importancia das migracións no mundo e no noso contorno. 

8.2. Explica o éxodo rural, a emigración a Europa e a chegada de emigrantes ao noso país. 

8.3. Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación: superpoboación, 
envellecemento, inmigración, etc. 

Bloque 4. As pegadas do tempo. 

1.1. Localiza no espazo e o tempo os feitos fundamentais da Historia de España e de Galicia 
na Idade Media. 



 

2.1. Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes da Idade Media na 
península ibérica: reino visigodo, al-Ándalus e os reinos cristiáns. 

2.2. Representa nunha liña do tempo os principais feitos históricos relativos a al-Ándalus. 

2.3. Localiza nunha liña do tempo os principais feitos históricos relativos aos reinos cristiáns. 

3.1. Describe o legado artístico, cultural, e económico do al-Ándalus. 

4.1. Explica o proceso da reconquista e repoboación dos reinos cristiáns. 

4.2. Describe a importancia do Camiño de Santiago. 

4.3. Explica como estaba estruturada a sociedade na Idade Media e a súa relación coa 
propiedade da terra como símbolo de poder. 

5.1. Explica a importancia da convivencia das tres culturas como un elemento enriquecedor 
para a cultura hispana. 

5.2. Identifica a Escola de Tradutores de Toledo como lugar de encontro de sabios e 
intelectuais das tres culturas e explica por que foi tan importante. 

6.1. Describe os feitos máis destacados do reinado dos Reis Católicos. 

6.2. Sitúa nunha liña de tempo os feitos máis relevantes do reinado dos Reis Católicos. 

7.1. Explica as causas que motivaron as grandes expedicións marítimas. 

7.2. Localiza nunha liña de tempo os monarcas da dinastía da Austria que reinou en España 
durante os séculos xvi e xvii. 

8.1. Explica os feitos máis importantes dos reinados de Carlos I e Felipe II. 

8.2. Identifica os territorios que abranguía a monarquía hispánica durante o reinado de 
Carlos I e durante o reinado de Felipe II. 

8.3. Localiza nun mapa os territorios europeos que comprendía o imperio hispánico en 
tempos de Carlos I. 

9.1. Enumera as principais transformacións sociais, económicas, políticas e culturais que se 
produciron na Idade Moderna. 

9.2. Describe a estrutura social dos territorios peninsulares nos séculos xvi e xvii. 

10.1. Avalía os prexuízos ocasionados pola intolerancia social e relixiosa dos Reis Católicos e 
os Austrias. 



 

11.1. Describe os acontecementos que marcaron o declive do imperio español cos Austrias 
menores. 

12.1. Explica as características principais do Século de Ouro. 

12.2. Recoñece os personaxes clave do século de Oro e as súas achegas culturais e artísticas. 

12.3. Describe as achegas das principais figuras do barroco español: Velázquez, Murillo, etc. 

13.1. Recoñece os bandos contendentes na Guerra de Sucesión e analiza as consecuencias do 
Tratado de Utrecht. 

14.1. Describe as características xerais do reinado de Carlos III, do Despotismo Ilustrado e o 
seu significado. 

15.1. Identifica algunhas características sociais e políticas do século xviii a través do estudo e 
a análise dalgunhas das obras máis representativas da produción de Goya. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar o vocabulario da área na descrición de textos escritos de carácter 
científico, xeográfico e histórico significativos. 

2. Practicar hábitos de saúde relacionados coa nutrición e hixiene dos aparatos 
implicados nela, a alimentación e o coidado do corpo, desenvolvendo unha 
actitude crítica ante os factores e prácticas sociais que entorpecen un 
desenvolvemento saudable. 

3. Desenvolver valores de autoestima e respecto das diferenzas físicas dos seres 
humanos, así como de prevención das enfermidades. 

4. Analizar as repercusións que para a saúde ten o modo de vida, aplicando 
coidados de hixiene e de saúde relacionados cos aparatos locomotor, dixestivo, 
respiratorio, circulatorio, excretor e reprodutor. 

5. Utilizar diferentes fontes de información (enciclopedias) e as Tecnoloxías da 
Información e das Comunicacións para a construción de contidos relacionados 
coa área. 

6. Analizar aspectos relacionados coa utilización humana dos recursos naturais da 
Terra recoñecendo a necesidade de conservalos, especialmente no caso da 
auga. 

7. Caracterizar as principais paisaxes de Galicia e do territorio español 
recoñecendo a importancia da intervención humana na modificación ou na 
conservación das paisaxes naturais. 

8. Caracterizar o relevo e a hidrografía de Galicia e de España localizándoos en 
mapas físicos. 

9. Desenvolver hábitos de conservación e respecto cara aos elementos que 
configuran a paisaxe e o medio físico de Galicia e de España. 

10. Analizar os cambios de todo tipo que as comunicacións e os transportes 
provocaron nas actividades persoais, económicas e sociais. 



 

11. Analizar os principais órganos de goberno e as funcións do Municipio, das 
Comunidades Autónomas, do Estado Español e da Unión Europea, valorando a 
importancia da calidade da xestión dos servizos públicos para a vida das 
persoas. 

12. Interpretar en diferentes representacións (mapas, planos, fotografías aéreas e 
outros medios tecnolóxicos) elementos relevantes de xeografía física e política 
de Galicia, de España, de Europa e do mundo. 

13. Caracterizar as formas de vida galega e española de determinadas épocas 
pasadas (prehistoria, clásica, medieval, dos descubrimentos, do 
desenvolvemento industrial e século xx). 

14. Planificar e realizar en grupo, sinxelas e pequenas investigacións sobre 
diferentes fenómenos físicos e químicos da materia elixindo a ferramenta máis 
adecuada para comunicar os resultados. 

15. Realizar proxectos de construción dalgún obxecto ou aparato para coñecer as 
características e funcións dalgunhas máquinas, recoñecendo a importancia 
destas nos avances da nosa sociedade. 

16. Acrecentar o seu coñecemento do pobo galego afianzando a súa pertenza a 
este e valorando o enriquecemento que supón a diversidade cultural. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

CONTRIBUCIÓN DENDE AS MATEMÁTICAS AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

A área de Matemáticas inclúe contidos directamente relacionados co 
desenvolvemento das restantes competencias: 

Autonomía e iniciativa persoal, pois enriquece o coñecemento do medio a través da 
estimación de medidas. Os contidos asociados á resolución de problemas constitúen a 
principal achega que desde a área se pode facer á autonomía e iniciativa persoal. A 
resolución de problemas ten, polo menos, tres vertentes complementarias asociadas 
ao desenvolvemento desta competencia: a planificación, a xestión dos recursos e a 
valoración dos resultados. 

A planificación está asociada á comprensión en detalle da situación exposta para trazar 
un plan e buscar estratexias e, en definitiva, para tomar decisións. 

o A xestión dos recursos inclúe a optimización dos procesos de resolución. 



 

o A avaliación periódica do proceso e a valoración dos resultados permite 
facer fronte a outros problemas ou situacións con maiores posibilidades 
de éxito. 

Na medida en que o ensino das matemáticas incida nestes procesos e se formulen 
situacións abertas mellorarase a contribución da área a esta competencia. Actitudes 
asociadas coa confianza na propia capacidade para enfrontarse con éxito a situacións 
incertas están incorporadas, a través de diferentes contidos, na nosa proposta de 
desenvolvemento do currículo. 

Coñecemento e interacción co mundo físico, dado que fomenta o desenvolvemento 
da orientación espacial e temporal para percibir e representar as coordenadas en que 
se desenvolve a súa vida e a daqueles que o rodean. A observación, análise e 
orientación no contexto de Galicia poden verse favorecidas cos coñecementos da área. 
As Matemáticas favorecen unha mellor comprensión e unha descrición máis axustada 
do medio: 

o Co desenvolvemento da visualización (concepción espacial), os nenos 
melloran a súa capacidade para facer construcións e manipular 
mentalmente figuras no plano e no espazo, o que lles será de grande 
utilidade no emprego de mapas, planificación de rutas, deseño de 
planos, elaboración de debuxos etc. 

o A través da medida, porque se logra un mellor coñecemento da 
realidade e se aumentan as posibilidades de interactuar con ela e de 
transmitir informacións cada vez máis precisas sobre aspectos 
cuantificables do medio. 

o A destreza na utilización de representacións gráficas para interpretar a 
información achega unha ferramenta moi valiosa para coñecer e 
analizar mellor a realidade. 

Tratamento da información e competencia dixital e competencia para aprender a 
aprender. as Matemáticas estimulan a procura, selección, procesamento e 
presentación de datos por medios impresos, audiovisuais e informáticos. O carácter 
instrumental dunha parte importante dos contidos da área proporciona medios de 
gran valor para o desenvolvemento destas dúas competencias. Son argumentos a prol 
desta poderosa contribución os seguintes: 

o Incidencia desde a área nos contidos relacionados coa autonomía, a 
perseveranza e o esforzo para abordar situacións de crecente 
complexidade, a sistematización, a mirada crítica e a habilidade para 
comunicar con eficacia os resultados do propio traballo. 

o Estímulo na verbalización do proceso seguido na aprendizaxe, que 
axuda á reflexión sobre o que se aprendeu, o que falta por aprender, 
como e para que, o que potencia o desenvolvemento de estratexias que 
facilitan o acto de aprender a aprender. 

o Proporciona destrezas asociadas ao uso dos números: a comparación, a 
aproximación ou as relacións entre as diferentes formas de expresalos, 



 

facilitando así a comprensión de informacións que incorporan 
cantidades ou medidas. 

o Favorece a utilización das linguaxes gráfica e estatística, esenciais para 
interpretar a información sobre a realidade. 

o Impulsa o emprego de calculadoras e de ferramentas tecnolóxicas tanto 
no cálculo coma na busca, tratamento e representación de informacións 
diversas, así como para a ampliación dos contidos matemáticos e a súa 
relación con outros das distintas áreas do currículo. 

Competencia en comunicación lingüística. Os traballos desenvolvidos na aula deben 
favorecer a comprensión e expresión de mensaxes orais e escritas en lingua galega e 
en lingua castelá relacionadas coa formulación e resolución de situacións 
problemáticas. Débese insistir nos seguintes aspectos: 

o Incorporación do esencial da linguaxe matemática á expresión habitual 
e a adecuada precisión no seu uso. 

o Lectura sistemática, insistindo nos aspectos comprensivos de textos que 
favorezan a resolución de problemas. 

o Incidencia nos contidos asociados á descrición verbal dos razoamentos e 
dos procesos. 

o Estímulo á escoita das explicacións dos demais, o que desenvolve a 
propia comprensión, o espírito crítico e a mellora das destrezas 
comunicativas. 

o Emprego adecuado da linguaxe matemática para identificar relacións e 
conceptos aprendidos e para comprender e nomear outros novos. 

o Utilización da linguaxe propia do campo científico con precisión, tanto 
das Matemáticas coma do conxunto das ciencias. 

o Desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora nas mensaxes 
transmitidas polos textos escritos utilizados na área. 

Competencia artística e cultural, a área favorece a percepción e representación de 
relacións e formas xeométricas que cooperan na análise de producións vinculadas á 
arte pictórica, escultórica ou arquitectónica, en que Galicia é rica. As Matemáticas 
contribúen tamén á competencia cultural e artística desde a consideración do 
coñecemento matemático como contribución ao desenvolvemento cultural da 
humanidade. 

 Competencia social e cidadá. As Matemáticas han de cooperar no exercicio de 
actitudes de diálogo e colaboración no desenvolvemento das tarefas. A achega 
á competencia social e cidadá refírese, como noutras áreas, ao traballo en 
equipo que en Matemáticas adquire unha dimensión singular se se aprende a 
aceptar outros puntos de vista distintos do propio, en particular á hora de 
utilizar estratexias persoais de resolución de problemas. 

 

OBXECTIVOS 



 

1. Comprender o enunciado dos problemas identificando a situación problemática e os 
datos necesarios para a resolución. 

2. Usar diversas estratexias de resolución de problemas aplicando as operacións coñecidas 
e comprobando as solucións. 

3. Reflexionar sobre os problemas propostos plantexando variacións, dudas e aplicacións. 

4. Aplicar coñecimentos e habilidades matemáticas noutros contextos e na vida cotiá. 

5. Manexar habilidades de comunicación en distintos contextos no ámbito da área. 

6. Recoñecer bloqueos na asignatura e desencolver estratexias persoais para vencelos. 

7. Discernir sobre o uso de ferramentas tecnolóxicas de cálculo para a mellora do 
aprendizaxe na área. 

8. Desenvolver estratexias e habilidades de traballo individual e en equipo. 

9. Identificar e escribir os números naturais do 0 ao 999 999 999. 

10. Comprender o concepto de número natural e a súa aplicación nun contexto real. 

11. Coñecer e aplicar algoritmos para a realización de operacións con números do 0 ao 999 
999 999 en sumas e en restas. 

12. Entender o concepto de medida e aplicalo na selección e no uso de instrumentos e 
magnitudes nun contexto real. 

13. Describir, mediante conceptos sinxelos, aspectos sobre lonxitude, peso e capacidade. 

14. Utilizar moedas e billetes para o pago de cantidades pequenas en contextos reais. 

15. Distinguir e utilizar medidas de tempo de uso cotiá con corrección. 

16. Introducir, na súa linguaxe habitual, conceptos sobre relacións espaciais básicas: 
esquerda- dereita, diante-detrás, arriba-abaixo… 

17. Recoñecer figuras xeométricas básicas en contextos reais. 

18. Iniciar procesos de interpretación de datos. 

 

SECUENCIA DE CONTIDOS 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas. 



 

B1.1. Proposta de pequenas investigacións en contextos numéricos, xeométricos e funcionais. 

B1.2. Acercamento ao método de traballo científico mediante o estudio dalgunhas das súas 
características e a súa práctica en situacións sinxelas. 

B1.3. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

B1.4. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para obter información, 
realizar cálculos numéricos, resolver problemas e presentar resultados. 

Bloque 2. Números. 

B2.1. Números enteros, decimais e fraccións. 

B2.2. A numeración romana. 

B2.3. Orden 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 de posición das cifras. 

B2.7. O número decimal: décimas, centésimas e milésimas. 

B2.8. Fraccións propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica. 

B2.9. Os números decimais: valor de posición. 

B2.10. Ordenación de conxuntos de números de distinto tipo. 

B2.11. Concepto de fracción como relación entre as partes e o todo. 

B2.12. Redondeo de números decimais á décima, centésima ou milésima máis 
próxima. 

B2.13. Redondeo de números naturais ás decenas, centenas e millares 

B2.14. Fraccións equivalentes, redución de dous ou máis fraccións a común 
denominador. 

B2.15. Relación entre fracción e número decimal, aplicación á ordenación de fraccións. 

B2.16. Estimación de resultados. 



 

B2.17. Comprobación de resultados mediante estratexias aritméticas. 

B2.18. Propiedades das operacións e relacións entre elas utilizando números naturais. 

B2.19. Operacións con números naturais: suma, resta, multiplicación e división. 

B2.20. Identificación e uso dos términos propios da división. 

B2.21. Propiedades das operacións e relacións entre elas utilizando números naturais. 

B2.22. Operacións con fraccións. 

B2.23. Operacións con números decimais. 

B2.24. Utilización dos algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división. 

B2.25. Automatización de algoritmos. 

B2.26. Descomposición de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa. 

B2.27. Descomposición de números naturais atendendo ao valor da posición das súas 
cifras. 

B2.28. Construción de series ascendentes e descendentes. 

B2.29. Obtención dos primeros múltiplos dun número dado. 

B2.30. Obtención de todos os divisores de calquera número menor 100. 

B2.31. Descomposición de números decimais atendendo ao valor de posición das súas 
cifras. 

B2.32. Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental. 

B2.33. Utilización da calculadora. 

B2.34. Resolución de problemas da vida cotiá. 

Bloque 3. Medidas. 

B3.1. Elección da unidade máis idónea para a expresión dunha medida. 

B3.2. Realización de medicións. 

B3.3. Estimación de lonxitudes, capacidades, masas e superficies de obxectos e espacios 
coñecidos; elección da unidade e dos instrumentos máis acomodados para medir e 
expresar unha medida. 



 

B3.4. Comparación e ordenación de medidas dunha misma magnitude. 

B3.5. Desarrollo de estratexias para medir figuras de manera exacta y aproximada. 

B3.6. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición e 
medición. 

B3.7. Sumar e restar medidas de lonxitude, capacidad, masa, superficie e volumen. 

B3.8. Unidades de medida do tempo e a súa relación. 

B3.9. Equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos. 

B3.10. Lectura en reloxes analóxicos e dixitais. 

B3.11. Cálculos con medidas temporais. 

B3.12. O sistema sexagesimal. 

B3.13. O ángulo como unidade de medida dun ángulo. Medida de ángulos. 

B3.14. Resolución de problemas de medida. 

Bloque 4. Xeometría. 

B4.1. Posicións relativas de rectas e circunferencias. 

B4.2. Ángulos en distintas posicións: consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice... 

B4.3. Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posicións e movementos. 

B4.4. A representación elemental do espazo, escalas e gráficas sinxelas. 

B4.5. Formas planas e espaciais: figuras planas: elementos, relación e clasificación. 

B4.6. Clasificación de triángulos atendendo aos seus lados e ángulos. 

B4.7. Clasificación de cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus lados. Clasificación dos 
paralelepípedos. 

B4.8. Concavidade, convexidade e sector circular. 

B4.9. A circunferencia e o círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, corda, arco, 
tanxente e sector circular. 

B4.10. Resolución de problemas de xeometría relacionados coa vida cotiá. 

Bloque 5. Estatística e probabilidad 



 

B5.1. Construción de táboas de frecuencias absolutas e relativas. 

B5.2. Iniciación intuitiva ás medidas de centralización: o promedio aritmética, a moda e o 
rango. 

B5.3. Realización e interpretación de gráficas sinxelas: diagramas de barras, poligonais e 
sectoriais.  

B5.4. Análise crítico das informacións que se presentan mediante gráficas estatísticas. 

B5.5. Carácter aleatorio dalgunhas experiencias. 

B5.6. Iniciación intuitiva ao cálculo da probabilidade dun suceso 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Durante os primeiros día de setembro faráse a Avalición Inicial. 

A área distribúese en 4 unidades por trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE RELACIONADOS 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas. 

B1.1. Describir e analizar situacións de cambio para atopar patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos e funcionais, valorando a súa 
utilidade para facer predicións. 

B1.2. Coñecer algunhas características do método de traballo científico en contextos de 
situacións problemáticas a resolver. 

B1.3. Desenvolver e cultivar as actitudes personais inherentes ao traballo matemático. 

B1.4. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 

B1.5. Reflexionar sobre as decisións tomadas, aprendendo para situaciones semellantes 
futuras 

Bloque 2. Números. 



 

B2.1. Ler, escribir e ordear utilizando razonamentos apropiados, distintos tipos de números 
(romanos, naturais, fraccións e decimais ata as milésimas). 

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

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluido 
o cálculo mental, facendo referencia implícita ás propiedades das operacións, en 
situación de resolución de problemas. 

B2.4. Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios para interpretar e intercambiar 
información en contextos da vida cotiá. 

B2.5. Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando as súas 
propiedades, as estratexias personais e os diferentes procedementos que se utilizan 
según a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, calculadora), usando o máis axeitado. 

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. 

B2.7. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, establecer 
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos coñecimentos 
matemáticos axeitados reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

Bloque 3. Medidas. 

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 razonables. 

B3.2. Operar con diferentes medidas. 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relacións, utilizándoas para resolver 
problemas da vida diaria. 

B3.4. Coñecer o sistema sexaxesimal para realizar cálculos con medidas angulares. 

B3.5. Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexiòns entre a realidade e las matemáticas e valorando a utilidade dos 
coñecimentos matemáticos acomodados e reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas. 

Bloque 4. Xeometría. 

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidaed, simetría, xeometría, 
perímetro e superficie para describir ye comprender situacionó da vida cotiá. 



 

B4.2. Comprender o método de calcular a área dun paralelogramo, triángulo, trapecio e 
rombo. Calcular a área de figuras planas. 

B4.3. Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver problemas. 

B4.4. Identificar, resolver problemas da vida cotiá acomodados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos 
coñecementos matemáticos acomodados e reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

B5.1.Realizar, ler e interpretar representacións gráficas dun conxunto de datos relativos ao 
contorno inmediato. 

B5.2Facer estimacións basadas na experiencia sobre o resultado (posible, imposible, seguro, 
máis ou menos probable) de situacións sinxelas nlas que interveña o azar e comprobar 
dito resultado. 

B5.3.Observar e constatar que hai sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridade 
producen ou se repiten, sendo máis ou menos probable esta repetición. 

B5.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá acomodados ao seu nivel, establecer 
conexións entre a realidade e as matemáticas e valorar a utilidade dos coñecimentos 
matemáticos idóneos reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de 
problemas 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

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 ventaxas e os inconvintes do seu uso. 

MTB1.3.1.Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias idóneas para cada caso. 

MTB1.3.2.Inicia no plantexamento de preguntas e na busca de respostas apropiadas, tanto no 
estudio dos conceptos como na resolución de problemas 

MTB1.4.1.Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas valorando as súas 
consecuencias e a súa conveniencia pola súa sencillez e utilidade. 



 

MTB1.4.2.Se inicia na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, 
valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras semellantes. 

Bloque 2. Números. 

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 razonamentos 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 razonamentos apropiados e interpretando o valor da 
posición de cada unha das súas cifras. 

MTB2.2.2.Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por comparación, 
representación na recta numérica e transformación de uns en outros. 

MTB2.3.1.Reduce dous 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 a relación entre fracción e número decimal 

MTB2.4.1.Opera cos números coñecendo la 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 con 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, comprobación de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situaciones cotiás. 

MTB2.6.2.Descompón de forma aditiva e de forma aditivomultiplicativa, números menores dun 
millón, atendendo ao valor de posición das súas cifras. 

MTB2.6.3.Identifica múltiplos e divisores empregando las táboas de multiplicar. 

MTB2.6.4. Calcula os primeiros múltiplos dun número dado 



 

MTB2.6.5. Calcula todos os divisores de calquear número menor de 100. 

MTB2.6.6. Calcula o mcm e o mcd. 

MTB2.6.7. Descompón números decimais atendendo ao valor de posición das súas cifras. 

MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

MTB2.6.9. Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta. 

MTB2.7.1Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razonamento (clasificación, recoñecemento das relacións, 
uso de exemplos contrarios), creando conxeturas, construíndo, argumentando e 
tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso. 

MTB2.7.2.Reflexiona sobre o procedmento 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. 

Bloque 3. Medidas. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; elexindo a unidade e os 
instrumentos máis acomodados para medir e expresar unha medida, explicando de 
forma oral o proceso sucesivo e la estratexia utilizada. 

MTB3.1.2.Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non 
convencionais, elexindo a unidade máis axeitada para a expresión duhna medida. 

MTB3.2.1.Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie en forma simple 
dando o resultado na unidade determinada de anteman. 

MTB3.2.2.Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma 
complexa ou viceversa 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha misma 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. 

MTB3.5.1.Resuelve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas, de razonamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios...), creando 
conxeturas, construíndo, argumentando… e tomando decisións, valorando as súas 
consecuencias e la conveniencia da súa utilización. 



 

Bloque 4. Xeometría. 

MTB4.1.1.Identifica, 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 do: rectángulo, cadrado e triángulo. 

MTB4.2.2.Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a realización de cálculos 
sobre planos e espacios reais e para interpretar situacións da vida diaria 

MTB4.3.1.Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e o círculo: centro, radio, 
diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular. 

MTB4.3.2.Utiliza a composición e descomposición para formar figuras planas e cuerpos 
xeométricos a partir doutras. 

MTB4.4.1.Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contados traballados, 
utilizando estratexias heurísticas de razonamento (clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxeturas, construíndo, 
argumentando, e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e la 
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. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

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 crítico e argumentado sobre as informacións que se presentan mediante 
gráficas estatísticas. 

MTB5.3.1. Identifica situacións de carácter aleatorio 

MTB5.3.2.Realiza conxeturas 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 razonamento (clasificación 
recoñecimiento das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxeturas, 



 

construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas consecuencias 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. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Desenvolver estratexias persoais de cálculo mental de (+//x/:) e utilizalas na 
resolución de problemas (Obx. 9). 

2. Identificar situacións problemáticas no seu medio habitual que necesiten para ser 
resoltas a utilización de (+//x/:) de números naturais, fraccións e números decimais; 
resolvelos utilizando os algoritmos correspondentes e realizando unha estimación 
previa do resultado (Obxs. 4, 5, 6, 8, 9). 

3. Resolvelos algoritmos (+//x/:) de números naturais, enteiros, fraccións e números 
decimais (Obxs. 4, 5, 6, 8, 9). 

4. Realizar medicións de diferentes magnitudes realizando estimacións, utilizando os 
instrumentos de medida máis adecuados e expresando os resultados nas unidades 
pertinentes (Obxs. 2, 4, 10). 

5. Interpretar e transmitir información relativa á situación dun corpo no espacio 
mediante coordenadas cartesianas e diferentes representacións xeométricas (esbozos, 
planos, maquetas e mapas) (Obx. 3). 

6. Clasificar figuras planas e corpos xeométricos partindo da análise dos elementos que 
as compoñen (Obx. 2). 

7. Utilizar diferentes técnicas para rexistrar sucesos da vida cotiá e representalos 
graficamente (Obx. 7). 

8. Interpretar información sobre sucesos expresada a través de diferentes tipos de 
gráficos (barras, pictogramas, sectores, etc.) (Obxs. 1, 7). 

9. Utilizalos coñecementos estatísticos adquiridos (frecuencia, moda e media) para 
interpretar criticamente e elaborar informacións relativas a sucesos diferentes (Obxs. 
1, 7). 

10. Analizala probabilidade que ten un suceso de producirse e identificar situacións da 
vida cotiá nas que isto resulta de utilidade (Obxs. 1, 2). 

11. Aprecialo papel das Matemáticas na vida cotiá, gozar co seu uso e coas súas 
posibilidades lúdicas (Obxs. 1, 2). 



 

12. Sistematizalas grandes fases do proceso de resolución dun problema de forma 
rigorosa e precisa (Obxs. 4, 5, 6, 8, 9). 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA E PLÁSTICA 

 

2.- CONTRIBUCIÓN DENDE A EDUCACIÓN PLÁSTICA AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Expresar, de forma oral e escrita, as características e calidades da observación 
dunha composición plástica e as sensacións experimentadas. 

2. Utilizar a proporción, o punto, a liña, a textura, luz e cor como medio de 
expresión e comunicación, elixindo a combinación máis adecuada en función da 
produción que hai que realizar. (C. B. 2, 

3. Identificar as diferentes texturas, formas, medidas e cores en obxectos e en 
composicións plásticas de Galicia sendo sensibles ante a beleza que xeran. (C. 
B. 2, 5, 6, 8) 

4. Manexar con soltura distintos materiais, técnicas e obxectos na representación 
de obxectos e figuras. (C. B. 4, 6, 7, 8) 

5. Identificar as obras e manifestacións artísticas máis destacadas do patrimonio 
cultural de Galicia como fonte de enriquecemento e gozo. (C. B. 3, 5, 6, 7, 8) 

6. Explorar as características, elementos, técnicas e materiais de diferentes obras 
artísticas analizando as emocións e sentimentos experimentados. (C. B. 3, 5, 6, 
7, 8) 

7. Utilizar as técnicas, materiais e recursos (impresos, audiovisuais e informáticos) 
dispoñibles para acceder ao coñecemento básico das diferentes linguaxes 
artísticas. (C. B. 4, 6, 7) 

8. Realizar composicións figurativas e non figurativas planificando o espazo e as 
características dos obxectos representados. (C. B. 3, 6, 7, 8) 

9. Participar con espontaneidade e desinhibición nas actividades de grupo 
expostas mostrando actitudes de respecto e tolerancia cara aos demais. (C. B. 
5, 6, 7, 8) 

 

OBXECTIVOS 

1. Desenvolver mecanismos de sensibilidade estética e a creación artística para 
promover a percepción e a expresión de ideas, emocións, sentimentos e vivencias. (O. 
E. b, j) 

2. Formar progresivamente o sentido estético persoal como recurso para apreciar e 
valorar elementos constitutivos das artes e obras verdadeiramente artísticas; 
desenvolver o xuízo crítico e o posicionamento pluralista na aproximación ás obras 
artísticas e ás autoras e autores. (O. E. b, l) 



 

3. Indagar nas posibilidades do son, da imaxe e do movemento como elementos de 
representación e de comunicación e utilizalas para expresar ideas e sentimentos, 
contribuíndo con isto ao equilibrio afectivo e á relación coas demais persoas. (O. E. l, ñ) 

4. Explorar e coñecer materiais e instrumentos diversos e adquirir códigos e técnicas 
específicas das diferentes linguaxes artísticas para utilizalos con fins expresivos e 
comunicativos. (O. E. b, l) 

5. Aplicar os coñecementos artísticos na observación e na análise de situacións e de 
obxectos da realidade cotiá e de diferentes manifestacións do mundo da arte e da 
cultura para comprendelos mellor e formar un gusto propio. (O. E. h) 

6. Manter unha actitude de procura persoal e colectiva, articulando a percepción, a 
imaxinación, a indagación e a sensibilidade e reflexionando á hora de realizar e gozar 
de diferentes producións artísticas. 

7. Recoñecer que as diversas manifestacións da arte e da cultura son fonte de 
coñecemento, foron realizadas por homes e por mulleres e reflicten a súa experiencia 
e percepción da vida. (O. E. b, h) 

8. Coñecer algunhas das posibilidades dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da 
información e da comunicación en que interveñen a imaxe e o son, e empregalas como 
recursos para a observación, para a procura de información e para a elaboración de 
producións propias, xa sexa de forma autónoma ou en combinación con outros medios 
e materiais. (O. E. i, l) 

9. Valorar e compartir manifestacións artísticas do patrimonio cultural galego 
apreciando a súa riqueza e diversidade e comprometéndose na súa defensa, 
conservación e difusión. (O. E. h) 

10. Coñecer e valorar diferentes manifestacións artísticas do patrimonio cultural 
doutros pobos, colaborando na conservación e renovación das formas de expresión 
locais e nacionais e estimando o enriquecemento que supón o intercambio con 
persoas de diferentes culturas que comparten un mesmo medio. (O. E. d, h) 

11. Desenvolver unha relación de autoconfianza coa produción artística persoal, 
respectando as creacións propias e as das outras persoas, cunha actitude de interese e 
de admiración polo distinto e/ou novo, sabendo recibir e expresar críticas e opinións, e 
utilizándoas como recurso para a mellora. (O. E. b, l, ñ) 

12. Participar activamente en producións artísticas de forma cooperativa, asumindo 
distintas funcións e colaborando na resolución dos problemas que se presenten para 
conseguir un produto final o máis satisfactorio posible. (O. E. b, l, ñ) 

13. Coñecer algunhas das profesións dos ámbitos artísticos, interesándose polas 
características do traballo das artistas e dos artistas e gozando como público na 
observación e recreación das súas propias producións. (O. E. h) 



 

14. Valorar no medio próximo as intervencións artísticas das que sería necesario dispor 
a fin de crear espazos esteticamente agradables que contribúan a mellorar a calidade 
de vida. (O. E. h) 

 

SECUENCIA DE CONTIDOS  

Bloque 1. Observación plástica. 

A lectura de imaxes. (3) 

O medio familiar, escolar, social, cultural e natural de Galicia nas representacións 
artísticas. (3, 4) 

A expresión humana: vivencias, emocións e sentimentos. (4) 

Os esquemas corporais. (3) 

A proporción. (3) 

Pautas de observación de obras artísticas. (3, 4) 

As texturas. (3) 

A vista aérea. (3) 

A imaxe como recurso expresivo. (3, 4) 

As posibilidades plásticas e expresivas de elementos naturais e das estruturas 
xeométricas. (3, 4) 

Protocolos de observación de elementos naturais e artificiais. (2, 3, 4) 

Intención comunicativa das imaxes nos medios e tecnoloxías da información e 
comunicación. (3, 4) 

O volume dos obxectos. (3, 4) 

Novas propostas artísticas, happening, performance... (2, 3, 4) 

Exploración das posibilidades plásticas e expresivas de elementos naturais e das 
estruturas xeométricas. (3, 4) 

Construción de obxectos tendo en conta o volume. (3, 4) 

Observación dunha paleta de cor. (3, 4) 



 

Observación de obras arquitectónicas. (3, 4) 

Observación do esquema corporal dos animais.(3, 4) 

Diferenciación de tamaño e proporción. (3, 4) 

Elaboración de protocolos, de forma oral e escrita, para a observación de aspectos e 
calidades de elementos naturais e artificiais. (2, 3, 4) 

Observación dun fresco como obra artística. (3, 4) 

Creación dunha escena a partir dunha peza musical. (3, 4) 

Análise da intención comunicativa das imaxes nos medios e tecnoloxías da información 
e comunicación. (3, 4) 

Lectura de textos literarios breves relacionados coa observación plástica. (1) 

Análise da intención comunicativa das imaxes nos medios de comunicación. (3, 4) 

Exploración de texturas visuais e táctiles. (3, 4) 

Diálogo ante unha obra de arte expresando sensacións, sentimentos e evocacións. (2, 
3, 4) 

Identificación da relación que existe entre certos elementos dunha obra (a cor, a liña, a 
técnica empregada, os materiais, a luz, a perspectiva...) e as sensacións producidas. (3, 
4) 

Observación dos materiais empregados nas obras plásticas. (3) 

Realización de prácticas con mesturas de cor. (3) 

Observación das distintas variantes da cor (ton, matices, contrastes). (3, 4) 

Verbalización dos aspectos observados na análise dunha obra plástica. (1, 3, 4) 

Observación do esquema corporal dos animais (3, 4) 

Experimentación con mesturas de cor. (3) 

Observación dun fresco como obra artística. (3, 4) 

Análise dunha pintura rupestre: elementos e materiais. (3, 4) 

Análise das formas de representación de volumes no plano. (3, 4) 

Indagación sobre diferentes xeitos de representar o espazo. (3, 4) 



 

Estudo dos esquemas de movemento humano. (3, 4) 

Análise dunha escultura clásica e dunha obra arquitectónica. (3, 4) 

Lectura de imaxes do contexto familiar e escolar (fotografías, debuxos, ilustracións...). 

Identificación das emocións e sentimentos experimentados por outros como resultado 
da observación de diferentes representacións plástico-visuais. 

Produción de textos escritos de xeito estruturado relacionados coa observación de 
imaxes e obras plásticas. (1, 2, 3) 

Utilización de estratexias para acceder á información en diferentes fontes documentais 
(enciclopedias, dicionarios, libros de divulgación etc.). 

Curiosidade e inquietude por explorar e analizar imaxes (4). 

Gozo ante a contemplación e creación de imaxes . 

Respecto e coidado das obras que constitúen o patrimonio cultural, das producións 
propias e das dos demais. 

Disposición para realizar de forma individual e en grupo as diferentes actividades na 
aula (1, 2, 4). 

Interese pola utilización da imaxe e as formas como recursos expresivos. 

Interese por buscar información sobre producións artísticas e por comentalas. 

Valoración da importancia da comunicación e da expresión plástica no contexto das 
relacións interpersoais. 

Valoración de formas artísticas e artesanais representativas da expresión cultural de 
Galicia. 

Recoñecemento do valor das imaxes como instrumentos de comunicación persoal. 

Apreciación do valor dunha obra artística como transmisora de valores culturais. 

Bloque 2. Expresión e creación plástica 

As figuras xeométricas. (3, 4) 

As cores primarias, secundarias e complementarias. (3, 4) 

O volume nas esferas. (3, 4) 

Os esquemas corporais. (3, 4) 



 

As mesturas de cor. (3, 4) 

A proporción. (3, 4) 

O volume dos obxectos. (3, 4) 

O efecto da luz. (3, 4) 

A cuadrícula. (3, 4) 

A escritura xeroglífica. (1, 3, 4) 

A decoración e a cor. (3, 4) 

A simetría no retrato. (3, 4) 

A simetría na figura humana. (3, 4) 

Os esquemas de movemento. (3, 4) 

As texturas. (3, 4) 

A planta e o alzado. (3, 4) 

A arquitectura. (3, 4) 

A vista aérea. (3, 4) 

As liñas de fuga. (3, 4) 

A penumbra e a luz. (3, 4) 

A liña recta e curva. (3, 4) 

O cartel. (1, 3, 4) 

Experimentación de formas abertas e pechadas e de liñas segundo a súa forma, 
dirección e situación espacial. (3, 4) 

Lectura de textos informativos sobre composicións plásticas de diferentes culturas e 
épocas históricas. (1, 4) 

Creación de imaxes a partir de círculos de cor. (3, 4) 

Experimentación con mesturas de cor. (3, 4) 

Utilización da gama de cores cálidas para recrear o lume. (3, 4) 



 

Creación dunha cuadrícula de cor para imitar un mosaico. (3) 

Exploración de novas formas de organizar os elementos no espazo bidimensional 
observando o efecto producido. (3, 4) 

Utilización de diferentes materiais para apreciar texturas. (3, 4) 

Construción dun obxecto tendo en conta o volume. (3, 4) 

Diferenciación de tamaño e proporción. (3) 

Estudo do sombreado con axuda de cuadrícula. (3, 4) 

Uso do compás para o deseño de obxectos. (3) 

Manexo da cuadrícula para copiar obxectos. (3) 

Exploración dos cambios que experimentan os volumes e espazos pola incidencia da 
luz. (3, 4) 

Uso de tecnoloxías da información e a comunicación para o tratamento de imaxes, 
deseño e animación, e para a difusión dos traballos elaborados. (*) 

Composición de diferentes textos xeroglíficos. (3, 4) 

Uso de papel de seda para recrear flores. (3, 4) 

Creación dunha escena a partir dunha peza musical. (3, 4) 

Interpretación plástica a partir dunha peza musical. (3, 4) 

Práctica de manexo do escuadro e o compás. (3, 4) 

Traballo con escuadro para o trazado de liñas paralelas. (3, 4) 

Estudo plástico de distintos materiais. (3, 4) 

Realización dunha colaxe con papel decorado. (3, 4) 

Estudo dos feixes de luz. (3, 4) 

Práctica de coloreado con liñas curvas. (3, 4) 

Introdución á proporcionalidade creada con liñas de fuga. (3, 4) 

Utilización de cera branca para crear efectos de iluminación. (3, 4) 

Creación artística con acuarelas. (3, 4) 



 

Introdución ao deseño de diferentes imaxes para completar unha historia. (3, 4) 

Estudo das cores complementarias no cartel publicitario. (3, 4) 

Creación dun título para unha obra. (2, 3, 4) 

Combinación de cores e experimentación de novas mesturas e manchas de cor con fins 
creativos e estéticos. (3, 4) 

Realización dunha colaxe con superposición de papeis de cor para apreciar a mestura. 
(3, 4) 

Presentación e exposición das composicións plásticas nos centros escolares. (3, 4) 

Comprensión de información relevante en textos de uso cotián: folletos, descricións, 
instrucións e explicacións, relacionados coa expresión plástica. 

Realización de traballos manuais en tres dimensións. (3, 4) 

Manipulación e uso de diversos materiais do arredor e non convencionais para a 
elaboración de composicións plásticas. (4) 

Exploración das posibilidades expresivas e estéticas de diferentes técnicas plásticas. 

Práctica do esquema corporal en movemento. (3) 

Estudo dos esquemas de movemento humano. (3, 4) 

Manexo dos esquemas para representar figuras e rostros. (3, 4) 

Creación dunha cuadrícula de cor para imitar un mosaico. (3, 4) 

Uso de esquemas simétricos na representación do rostro humano. (3, 4) 

Composición de rostros harmónicos. (3, 4) 

Análise do cartel como obra plástica. (3, 4) 

Emprego adecuado de termos referidos a materiais, instrumentos ou aspectos da 
composición artística. (3) 

Deseño de proxectos que contemplen o proceso de elaboración concretando o tema 
xurdido desde a percepción sensorial, a imaxinación, a fantasía ou a realidade. 

Exploración de recursos dixitais para a creación de obras artísticas: debuxo e 
fotografía. (3) 

Procura de información sobre algunhas técnicas artesanais sinxelas de Galicia. (3, 4) 



 

Comprensión de información xeral en textos procedentes de medios de comunicación 
social e de internet, impresos e dixitais relacionados coa expresión plástica. (1, 2, 3) 

Identificación de emocións e sentimentos experimentados en situacións de expresión 
e creación. 

Recoñecemento de emocións e sentimentos experimentados por outros en situacións 
de expresión e creación. 

Gozo coas actividades artísticas e o seu dominio (4). 

Desenvolvemento de hábitos básicos de seguridade e cautela no manexo de diversos 
útiles (tesoiras, pegamento...). (4) 

Interese por explorar as posibilidades de diferentes técnicas e materiais con fins 
estéticos. (4) 

Recoñecemento das técnicas de produción visual e plástica como medios de expresión 
e comunicación. 

Curiosidade ante a variación técnica producida polas distintas especialidades plásticas. 

Satisfacción ante o traballo ben feito. (4) 

Interese por seguir as pautas indicadas nas actividades con orde e limpeza. (4) 

Valoración do traballo creativo propio e o dos demais compañeiros. (4) 

Valoración do esforzo como medio de superación das dificultades. (4) 

Respecto e tolerancia cara aos demais, tendo en conta as limitacións e características 
propias de cada un. (4) 

Disposición participativa e colaboradora na elaboración de composicións colectivas. (4) 

Interese por coñecer e compartir o significado das expresións plástico-visuais das 
culturas de orixe dos compañeiros. 

Apreciación do valor dunha obra artística como transmisora de valores culturais. (4) 

Fomento da creatividade desde un punto de vista plástico, literario e tecnolóxico. (1, 3, 
4) 

 

5.- ACTIVIDADES 



 

Indicamos a continuación as actividades que se van desenvolver ao longo do curso 
nesta área: 

Tarefa 1: Representamos paisaxes. 

• Observamos a presenza das cores frías e cálidas en paisaxes correspondentes a 
diferentes hábitats e representámolos (LA). 

• Representamos unha paisaxe de montaña con contraste de luces e sombras (LA). 

Tarefa 2: Traballamos a cor. 

• Representamos froitas coas cores primarias mesturadas co branco e co negro (LA). 

• Compoñemos paisaxes tendo en conta a temperatura da cor e o contraste entre tons 
claros e escuros (LA). 

• Compoñemos un cartel tendo en conta a función da cor na mensaxe publicitaria (LA). 

Tarefa 3: Utilizamos as formas xeométricas. 

• Construímos unha ponte romana con material reciclable (LA). 

• Realizamos un debuxo con cuadrícula (LA). 

Tarefa 4: Traballamos a creatividade persoal. 

• Debuxamos motivos a partir dun trazo que nos resulta suxestivo ou evocador (LA). 

• Elaboramos un cartel tendo en conta o deseño creativo (LA). 

Tarefa 5: Realizamos actividades relacionadas co patrimonio cultural. 

• Observamos A escola de Atenas e realizamos o crebacabezas correspondente (LA). 

Tarefa 6: Traballamos a textura. 

• Realizamos estampados de témperas con esponxa (LA). 

Tarefa 7: Realizamos actividades manipulativas. 

• Realizamos obxectos tridimensionais con formas acuñadas (LA). 

• Construímos un motivo arquitectónico con material reciclable (LA). 

Tarefa 1: Traballamos a publicidade e o deseño. 

• Elaboramos un cartel publicitario tendo en conta a integración do texto e a imaxe (LA). 

Tarefa 2: Traballamos a figura humana. 



 

• Debuxamos o rostro e o corpo humano a partir dos eixes de simetría e segundo a 
proporción clásica do canon de sete cabezas (LA). 

• Debuxamos e coloreamos unha figura humana en movemento (LA). 

• Representamos o corpo humano en escultura (LA). 

Tarefa 3: Traballamos a xeometría. 

• Realizamos unha composición xeométrica coa regra e o compás (LA). 

• Realizamos debuxos utilizando os eixes de simetría (LA). 

Tarefa 4: Traballamos tipos de composición pictórica 

• Representamos unha mariña, un retrato e un bodegón (LA). 

• Elaboramos un cartel tendo en conta o deseño creativo (LA). 

Tarefa 5: Realizamos actividades relacionadas co patrimonio cultural. 

• Observamos unha fotografía da Sagrada Familia e realizamos o crebacabezas 
correspondente (LA). 

• Realizamos variantes dun cadro de Murillo e dun cadro de Juan Gris (LA). 

Tarefa 6: Traballamos técnicas novas. 

• Coloreamos coas ceras utilizando a técnica do esluído para representar unha figura en 
movemento (LA). 

Tarefa 7: Realizamos actividades manipulativas. 

• Realizamos un obxecto tridimensional con formas recortadas (LA). 

• Construímos unha figura humana con plastilina e paus (LA). 

Tarefa 1: Traballamos a técnica do sombreado. 

• Realizamos un dolmen e un taboleiro de xadrez con sombreado a lapis (LA). 

Tarefa 2: Coñecemos e elaboramos un logotipo. 

• Realizamos un logotipo para o noso centro escolar (LA). 

Tarefa 3: Traballamos a xeometría. 

• Observamos un cadro de Kandinski e realizamos unha variante (LA). 



 

• Realizamos unha parede de azulexos estilo mudéxar (LA). 

Tarefa 4: Traballamos a perspectiva. 

• Representamos unha paisaxe de árbores en perspectiva (LA). 

• Representamos unha paisaxe do mar (LA). 

Tarefa 5: Coñecemos o patrimonio artístico e literario. 

• Realizamos unha ilustración sobre un poema de García Lorca (LA). 

• Realizamos bosquexos, despois de observar e comprender a funcionalidade dalgúns 
bosquexos do Guernica (LA). 

• Realizamos actividades sobre un dolmen e sobre un cadro de Kandinski (LA). 

Tarefa 6: Traballamos técnicas mixtas. 

• Coloreamos un tigre no seu medio natural con témperas e lapis de cores (LA). 

Tarefa 7: Realizamos actividades manipulativas. 

• Construímos un obxecto tridimensional con formas recortadas (LA). 

• Elaboramos unha colaxe con materiais diversos para crear un cadro dadaísta (LA). 

Tarefa 8: Interpretamos unha obra teatral, baseada nun episodio de Don Quijote de la 
Mancha. 

• Lemos e declamamos o texto (LA). 

• Caracterizámonos como personaxes (LA). 

• Practicamos a expresión vocal e corporal. 

• Participamos na montaxe da escena. 

• Apreciamos o teatro como expresión artística. 

• Comentamos os valores humanos implícitos na obra. 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

Distribuiranse os bloques temáticos en cada trimestre, nunha sesión semanal. 

 



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE RELACIONADOS 

- Analizar informacións sobre aspectos cuantificables do medio escolar, doméstico, 
natural e cultural da Comunidade Autónoma de Galicia aplicando procedementos 
matemáticos relacionados cos números naturais, decimais, fraccionarios, enteiros, a 
medida e a xeometría. (C. B. 2, 3, 7, 8) 

- Aplicar as fases de resolución de problemas: lectura comprensiva do enunciado, 
planificación e execución dunha estratexia, con flexibilidade, interpretación e 
validación do resultado incorporando as achegas dos demais ás propias aprendizaxes e 
aceptando solucións distintas das propias. (C.B. 1, 2, 7, 8) 

- Estimar lonxitudes, superficies, masas, capacidades e superficies de obxectos e 
espazos coñecidos seleccionando a unidade e os instrumentos máis adecuados para 
medir e expresar a medida valorando algúns trazos propios do patrimonio cultural a 
través do coñecemento dalgunhas unidades de medida propias da Comunidade 
Autónoma de Galicia (polgada, vara, ferrado, cavadura…). (C. B. 2, 3, 6, 7, 8) 

- Resolver situacións da vida cotiá (compra, particións, orzamentos...) relacionadas 
coas porcentaxes facendo correspondencias sinxelas entre elas, as fraccións e os 
decimais. (C. B. 2, 3, 7, 8) 

- Identificar, no medio escolar, doméstico, natural, arquitectónico e cultural da 
Comunidade Autónoma de Galicia polígonos e corpos xeométricos, sendo sensibles á 
beleza que xeran. (C. B. 2, 3, 6 e 8) 

- Describir, de forma oral e escrita, feitos e fenómenos relacionados cos números 
naturais, os decimais, as fraccións, os números enteiros, a medida, a xeometría, e a 
estatística no contexto da Comunidade Autónoma de Galicia. (C. B. 1, 2, 3, 4, 7, 8) 

- Elaborar, a partir de datos do contexto, gráficos de barras e de liñas valorando o seu 
interese como ferramenta clara e concisa de representación da información. (C. B. 2, 4, 
7, 8) 

- Describir, utilizando o vocabulario matemático preciso, itinerarios sobre un mapa ou 
un plano relacionados co contexto da Comunidade Autónoma de Galicia. (C. B. 2, 4, 7, 
8) 

- Elaborar contidos relacionados cos números naturais, as fraccións, os números 
decimais, a medida e a xeometría mediante buscas na biblioteca escolar, internet e en 
enciclopedias multimedia relacionadas cos números naturais, as fraccións, os números 
decimais, os números enteiros, a medida e a xeometría. (C. B. 2, 4, 6, 7, 8). 

- Relatar de forma ordenada e clara experiencias vividas, observadas ou imaxinadas 
incorporando ao vocabulario termos propios das matemáticas relacionados coas 
relacións numéricas, a medida e a xeometría. (C. B. 1, 2, 3, 4, 7, 8) 

 



 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables 

  

1. Utilizar as cores coas súas tonalidades usando a 
linguaxe plástica e visual necesaria. 

1.1. Realiza composicións utilizando os claroscuros e 
as texturas. 

2. Realizar un logotipo individualmente. 2.1. Busca un logotipo e confecciona outro para o 
seu colexio. 

3. Recoñecer o dolmen como expresión cultural da 
nosa sociedade. 

3.1. Valora o dolmen como unha forma 
representativa dentro da expresión cultural da 
nosa sociedade. 

4. Participar con interese nas actividades, coidando 
e respectando os materiais e os utensilios, e 
desenvolvendo a creatividade e a orixinalidade 
no alumno. 

4.1. Realiza composicións que transmiten emocións e 
sensacións básicas utilizando todos os recursos 
coñecidos polo alumno. 

5. Identificar o bosquexo como traballo previo á 
obra de arte. 

5.1. Utiliza o bosquexo para a posterior realización 
dunha obra de arte. 

6. Experimentar coas formas xeométricas básicas 
utilizando correctamente materiais propios do 
debuxo, como a regra e o compás. 

6.1. Representa formas xeométricas con axuda das 
ferramentas básicas (regra e compás). 

7. Formular opinións acerca das manifestacións 
artísticas estudadas. 

7.1. Expresa opinións acerca das manifestacións 
artísticas estudadas. 

8. Manexar e utilizar as ferramentas básicas do 
debuxo xeométrico e da perspectiva. 

 

 

 

 

 

9. Utilizar a comunicación como medio de 
transmisión oral a través dunha 
representación teatral. 

8.1. Manexa os efectos visuais da perspectiva para 
debuxar unha paisaxe. 

8.2. Utiliza a horizontal como elemento expresivo 
para proporcionar sensación de profundidade. 

9.1. Participa e demostra interese na representación 
teatral, colaborando e organizando o traballo. 

10. Mostrar interese polo traballo dun mesmo e o 
dos seus compañeiros. 

 

10.1. Mostra interese polas tarefas realizadas tanto 
por el mesmo coma polos seus compañeiros. 



 

11. Observar o material reciclable como unha 
posibilidade plástica. 

 

11.1. Coida e respecta os materiais, os utensilios e os 
espazos que se deben empregar. 

12. Representar un modelo usando a técnica mixta 
das témperas e os lapis de cores. 

12.1. Debuxa animais combinando e analizando 
adecuadamente a técnica mixta. 

 

 

 

LINGUA GALEGA 

 

CONTRIBUCIÓN DENDE A LINGUA GALEGA AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

Descrición do modelo competencial. 

 

Na área de Lingua Galega e Literatura incidiremos no adestramento de todas as 
competencias de xeito sistemático, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O desenvolvemento desta competencia nesta área curricular permítenos utilizar, 
interpretar e expresar con claridade situacións cotiás contendo elementos 
matemáticos. Así mesmo, ofrece a posibilidade real de utilizar a actividade matemática 
en contextos variados para poder desenvolver así a utilización da linguaxe como 
instrumento para poder comunicarse e expresarse a diferentes niveis. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

• Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso. 

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 
circundante. 

• Manexar os coñecementos sobre o funcionamento dos obxectos e aparatos para 
solucionar problemas e comprender o que acontece ao noso redor. 



 

• Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

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

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

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

Comunicación lingüística 

A expresión oral e a expresión escrita requiren dun adestramento en cada unha das 
áreas. De forma sistemática procuraremos adestrar polo menos un descritor en cada 
unha das unidades didácticas. 

Debido ao carácter da área, trataremos de que adquiran as destrezas comunicativas no 
uso da lingua. Será unha prioridade dotar o alumnado de estratexias que favorezan 
unha correcta aprendizaxe e que lle aseguren un manexo efectivo nas situacións cotiás 
e en diferentes contextos nos que se encontre. 

Os descritores que utilizaremos serán: 

• Comprender o sentido dos textos escritos. 

• Gozar coa lectura. 

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

• Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

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

• Manter conversacións noutras linguas sobre temas cotiáns en distintos contextos. 

• 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 

Ser competente na utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación como 
instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de 
transmisoras e xeradoras de información e coñecemento. Dende esta área faise 
necesario o manexo de ferramentas dixitais para a adquisición de información 
transformándoa en coñecemento. 



 

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

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

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

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

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 
diversas. 

• Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

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

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Conciencia e expresións culturais 

A través da lingua, podemos coñecer o mundo no que vivimos, o contorno que nos 
rodea e os seus cambios, polo que esta competencia nos pode dar unha visión 
diferente dende a perspectiva das diferentes manifestacións culturais e a forma de 
expresión artística. 

Os descritores que adestraremos nesta competencia son: 

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

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

• Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos. 

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

A área de Lingua Galega e Literatura pídenos desenvolver unha serie de actitudes e 
valores que nos van levar a saber desenvolvernos na sociedade na que vivimos. Os 
indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos 
descritores, que enunciamos a continuación: 

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



 

• Identificar as implicacións que ten vivir nun estado social e democrático de Dereito 
referendado por unha norma suprema chamada Constitución Española. 

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 
para a resolución de conflitos. 

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

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Aprender a comportarse dende o coñecemento dos distintos valores. 

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

• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A área de Lingua Galega e Literatura esixe un proceso de ensino-aprendizaxe activo. O 
enfoque comunicativo radica na necesidade de utilizar a lingua. Será necesario iniciar o 
alumnado en adestrar diferentes habilidades de emprendemento como unha forma de 
consolidar as diferentes ferramentas para comunicarse. 

Neste caso, os descritores que cómpre adestrar son: 

• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas. 

• Ser constante no traballo superando as dificultades. 

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

• Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

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

Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse 
na aprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 
autónomo de acordo a aquilo que nos formulamos. Nesta área vese a necesidade de 



 

traballar de forma explícita a confianza nun mesmo para poder traballar cos outros e o 
gusto por aprender. 

Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia son: 

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

• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

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

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 

OBXECTIVOS 

1. Comprender de forma oral tendo en conta as características das diferentes situacións de 
comunicación. 

2. Utilizar de forma axeitada os aspectos normativos da lingua. 

3. Potenciar o uso creativo da lingua. 

4. Expresar con claridade, ordenada e coherentemente: vivencias, ideas, observacións, 
sentimentos, etc. 

5. Elixir as formas de comprensión e expresión axeitadas ás diferentes situacións e 
intencións comunicativas. 

6. Valorar e aceptar as achegas propias e as dos demais, respectando as normas do 
intercambio comunicativo. 

7. Extraer información da lectura de textos cunha finalidade previa: seleccionar, rexistrar, 
buscar, recompilar, procesar a información. 

8. Comprender textos escritos e outros realizados con signos de diferentes códigos, en 
diferentes contextos. 

9. Coñecer e utilizar o valor da lectura como unha actividade indispensable e insubstituíble 
para ampliar o coñecemento como un elemento de entretemento e diversión, gozo, 
información, resolución de problemas, enriquecemento cultural. 



 

10. Producir textos escritos propios da vida social da aula, como modelo de comunicar 
coñecementos, experiencias e necesidades (normas, notas, cartas, avisos...), de acordo 
coas características propias destes textos. 

11. Redactar diversos tipos de texto: contos, redaccións, descricións, cartas, entrevistas, 
normas, poemas, adiviñas, trabalinguas, escritos incorporando as TIC... 

12. Gozar coa elaboración e produción de textos escritos seguindo as normas e pautas 
básicas de ortografía, sintaxe, vocabulario... 

13. Buscar, recoller e procesar información mediante o emprego eficaz da lingua. 

14. Coñecer a estrutura dos textos propios do ámbito académico-escolar (resumos, 
descricións, explicacións...), e aplicar estes coñecementos á comprensión e produción 
de textos para coñecementos, experiencias e necesidades persoais. 

15. Manexar de forma eficaz os recursos aprendidos para aplicalos correctamente en todas 
as demais áreas que conforman o currículo, sendo conscientes do uso efectivo da 
lingua na súa aprendizaxe persoal e comunicación. 

16. Utilizar, de xeito dirixido, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación –TIC– e os 
diferentes tipos de bibliotecas (de aula, de centro e de localidade) mostrando respecto 
polas súas normas de funcionamento, coa finalidade de obter información e modelos 
para a composición escrita. 

17. Compoñer textos de información e de opinión propios dos medios de comunicación 
social sobre acontecementos que resulten significativos, utilizando soportes do ámbito 
escolar: rede WIFI, Notebook e páx. WEB do colexio e da localidade. 

18. Saber utilizar distintas fontes de información para a elaboración de traballos e 
transmitir a información en distintos soportes, extraendo destas o seu máximo 
rendemento. 

19. Desenvolver o gusto literario e a capacidade estética, de maneira que facilite a 
comprensión e expresión de ideas e sentimentos. 

20. Explorar e aplicar as posibilidades expresivas básicas da lingua oral e escrita, adquirindo 
seguridade nas propias habilidades comunicativas e usos persoais da linguaxe. 

21. Compoñer por escrito, de forma cada vez máis complexa, ordenada e coherente, ideas, 
vivencias, sentimentos, feitos reais e fantásticos, tanto en prosa coma en verso. 

22. 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. 

23. Identificar, de maneira global, as diferenzas lingüísticas das variedades da lingua galega 
e recoñecer a estándar como variante unificadora. 



 

24. Valorar estas variedades lingüísticas como elemento enriquecedor da lingua. 

25. Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que coñece ou está a 
aprender o alumnado, evitando as interferencias entre elas. 

26. Analizar o valor da lingua como instrumento de transmisión de diferentes valores. 

27. Desenvolver o hábito e o gusto pola lectura, dedicándolle parte do tempo libre 
dispoñible. 

28. Ler en voz alta e en silencio e utilizar a lectura como medio de diversión, gozo e de 
aprendizaxe. 

29. Ler de forma comprensiva e expresiva textos como medio de afianzar, consolidar e 
reforzar o uso da lingua, ampliar vocabulario, normas ortográficas, apreciar valores 
artísticos e culturais. 

 

SECUENCIA DE CONTIDOS 

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar. 

Comprensión de textos orais procedentes da radio, da televisión ou da internet, para 
obter información xeral sobre feitos e acontecementos que resulten significativos e 
distinguindo, de maneira xeral, información de opinión e elaboración dun resumo. 

Valoración dos medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe. 

Uso de documentos audiovisuais como medio de obter, identificar, seleccionar, 
clasificar, con progresiva autonomía, informacións relevantes para aprender. 

Interpretación elemental en textos orais da retranca, da ironía e de dobres sentidos. 

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). 

Actitude de escoita adecuada ante situacións comunicativas (tolerancia ás opinións, 
escoita atenta, respecto das opcións de quen fala sen interrupcións inadecuadas). 

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 respecto das normas que rexen a interacción oral (quendas de palabra, 
roles diversos no intercambio, respecto ás opinións e opcións lingüísticas das demais 
persoas, ton de voz, posturas e xestos adecuados). 



 

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. 

Produción de textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación social 
mediante simulación para ofrecer e compartir información. 

Utilización de estratexias para potenciar a expresividade das mensaxes orais (miradas 
e posturas corporais). 

Actitude de cooperación e de respecto en situacións de aprendizaxe compartida. 

Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa entoación adecuadas. 

Uso, de maneira xeral, dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

Recoñecemento e valoración, de maneira global, das diferenzas dialectais orais da 
lingua galega, como elemento enriquecedor da lingua. 

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. 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler. 

Comprensión da información relevante en textos das situacións cotiás de relación 
social. 

Comprensión de textos sinxelos procedentes dos medios de comunicación social 
(incluídas webs infantís e xuvenís) para obter información xeral, localizando 
informacións destacadas. 

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). 

Integración de coñecementos e de informacións procedentes de diferentes soportes 
para aprender, identificando e interpretando, con especial atención aos datos que se 
transmiten mediante gráficos, esquemas e ilustracións. 

Subliñado, esquematización e resumo da información relevante dun texto sinxelo. 

Uso de certas estratexias de control do proceso lector (anticipación, formulación de 
hipóteses, relectura...). 



 

Uso dirixido das tecnoloxías da información e da comunicación para a localización, 
selección, interpretación e organización da información. 

Realización de diferentes tipos de lectura: de investigación, de aprendizaxe, de gozo 
persoal, de resolución de problemas. 

Lectura expresiva de textos literarios e non literarios, de diferente tipoloxía textual. 

Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios e non literarios. 

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. 

Comezo no uso das bibliotecas, incluíndo as virtuais, de xeito cada vez máis autónomo, 
para obter información e modelos para a produción escrita. 

Mantemento adecuado e ampliación da biblioteca persoal. 

Interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e como medio de 
comunicación de experiencias. 

Desenvolvemento da autonomía lectora, amosando capacidade de elección de temas e 
de textos e de expresión das preferencias persoais. 

Análise de textos sinxelos escritos en diferentes variedades, bastante evidentes, da 
lingua galega. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

Uso, de maneira xeral, das estratexias de planificación, de textualización e revisión 
como partes do proceso escritor. 

Composición de textos propios de situacións cotiás de relación social (correspondencia 
básica, mensaxes curtas, normas de convivencia, avisos, instrucións…), de acordo coas 
características propias destes xéneros. 

Composición de textos de información e de opinión moi sinxelos, característicos dos 
medios de comunicación social, sobre acontecementos significativos, en situacións 
reais ou simuladas. 

Produción de textos relacionados co ámbito académico para obter, organizar e 
comunicar información (fichas, resumos, informes sinxelos, descricións, explicacións). 

Redacción de textos breves e sinxelos: carteis publicitarios, anuncios, cómics, poemas, 
cancións e anécdotas. 



 

Uso das TIC, con certa autonomía, na busca de información, o tratamento dos textos e 
a realización de presentacións. 

Utilización de elementos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión 
(ilustracións, gráficos, táboas e tipografía) e ilustración creativa dos propios textos. 

Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e respecto pola norma 
ortográfica. 

Valoración da escritura como instrumento de relación social, de obtención e de 
reelaboración da información e dos coñecementos. 

 

Bloque 4: Coñecemento da lingua. 

Uso e identificación intuitiva da terminoloxía seguinte nas actividades de produción e 
interpretación: denominación dos textos traballados; clases de palabras, sílaba tónica 
e átona; oracións e constituíntes da oración (suxeito e predicado); enlaces (preposición 
e conxunción); grupos de palabras (núcleo e complementos); substantivos, xénero e 
número; determinantes e pronomes, adxectivo; tempo e modo verbal; persoa 
gramatical. 

Coñecemento xeral das normas ortográficas, apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas nos escritos. 

Uso de procedementos de derivación, de comparación e de contraste para xulgar 
sobre a corrección das palabras e xeneralizar as normas ortográficas. 

Comparación de estruturas sintácticas diversas para observar a súa equivalencia 
semántica ou posibles alteracións do significado. 

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. 

Identificación, en oracións, do verbo e os seus complementos, especialmente o 
suxeito, e do papel semántico do suxeito (axente, paciente). 

Transformación de oracións sinxelas de activa en pasiva, e viceversa, para mellorar a 
comprensión de determinados textos. 

Práctica do paso de estilo directo a estilo indirecto na narración, para mellorar a 
produción de textos. 

Uso eficaz do dicionario, en papel ou electrónico, na busca da ampliación do 
vocabulario e como consulta ortográfica e gramatical. 



 

Ampliación do vocabulario, mediante o traballo con palabras sinónimas, antónimas, 
homónimas, polisémicas; aumentativos e diminutivos, frases feitas... 

Ampliación do vocabulario mediante os procedementos de creación de palabras: 
derivación (prefixos e sufixos) e composición. 

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. 

Comparación entre aspectos das linguas que o alumnado coñece ou está a aprender 
para mellorar os procesos comunicativos en lingua galega e recoñecer as 
interferencias. 

Bloque 5: Educación literaria. 

Escoita, memorización e reproducción de textos procedentes da literatura popular oral 
galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, ditos, cantigas…), así como da 
literatura galega en xeral. 

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. 

Lectura persoal, silenciosa e en voz alta de obras en galego adecuadas á idade e aos 
intereses (conto, cómic, novela). 

Lectura guiada de textos da literatura infantil en diversos soportes. 

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. 

Recreación e composición de poemas e relatos para comunicar sentimentos, 
emocións, estados de ánimo, lembranzas, recoñecendo as características dalgúns 
modelos. 

Dramatización e lectura dramatizada de textos literarios. 

Valoración da literatura en calquera lingua (maioritaria, minoritaria ou minorizada), 
especialmente aquela en lingua galega, como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de gozo persoal. 

Interese por coñecer os modelos narrativos e poéticos que se utilizan noutras culturas. 

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. 



 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Nos primeiros días de setembro levarase a cabo a Avaliación Inicial, mediante fichas e 
actividades para unha recollida inicial de datos. 

Traballaranse 5 unidades por trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARS DE APRENDIZAXE RELACIONADOS 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 

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. 

2. Valorar e utilizar os documentos audiovisuais dos medios de comunicación como 
instrumento de aprendizaxe. 

3. Interpretar correctamente a retranca, a ironía e os dobres sentidos, en situacións de 
comunicación nas que estes resulten bastante evidentes. 

4. Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito académico. 

5. Manter unha actitude de escoita activa, respectando as opinións dos demais. 

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

7. Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, sen 
repeticións innecesarias e usando nexos adecuados. 

8. Elaborar textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación. 

9. Reforzar a eficacia comunicativa das súas mensaxes orais, coa utilización de elementos 
propios da linguaxe non verbal. 

10. Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo. 

11. Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. 

12. Usar, de maneira xeral, unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 



 

13. Recoñecer, de maneira global, e valorar as diferenzas dialectais orais da lingua galega. 

14. Identificar a lingua galega con calquera contexto de uso oral. 

Bloque 2. Comunicación escrita: ler. 

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. 

2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de gráficos, 
esquemas sinxelos e ilustracións redundantes. 

3. Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo, e esquematizar e resumir o 
seu contido. 

4. Utilizar certas estratexias para mellorar a lectura. 

5. Utilizar as tecnoloxías da información para tratar a información nun texto sinxelo. 

6. Realizar diferentes tipos de lectura. 

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 á audiencia da súa 
interpretación. 

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. 

9. Ter interese por ter unha biblioteca propia, física ou virtual. 

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

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

12. Analizar textos sinxelos escritos en diferentes variedades da lingua galega. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto. 



 

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. 

3. Elaborar textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar información. 

4. Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade. 

5. Usar as TIC, con certa autonomía, para a busca de información, tratamento dos textos e 
realización de presentacións. 

6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión dos textos e 
contribúan á súa ilustración creativa. 

7. Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua escrita 
como medio de comunicación. 

Bloque 4: Coñecemento da lingua. 

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. 

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. 

3. Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe adecuada nas 
producións orais e escritas. 

4. Recoñecer e empregar os conectores básicos, así como outros elementos de cohesión. 

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. 

6. Transformar un texto narrativo sinxelo de estilo directo noutro de estilo indirecto. 

7. Ampliar o vocabulario a partir do uso do dicionario e do traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a lingua. 

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. 

9. Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que utiliza ou está a aprender o 
alumnado. 

Bloque 5: Educación literaria. 



 

1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos procedentes da literatura popular 
galega e da literatura galega en xeral. 

2. Ler textos e obras en galego da literatura infantil, adaptadas á idade e en diferentes 
soportes. 

3. Identificar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias, así como temas 
recorrentes. 

4. Recrear e compoñer poemas e relatos sinxelos a partir de modelos dados. 

5. Participar activamente en dramatizacións de textos literarios. 

6. Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente aquela en lingua galega, como 
vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal. 

7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, sociais e culturais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 

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. 

1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral sinxelo, distinguindo, de 
maneira xeral, información de opinión. 

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. 

2.2. Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera medio de comunicación. 

3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres sentidos. 

4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo coas propostas propias. 

4.2. Segue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis destacadas. 

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. 

4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates. 



 

4.5. Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e axusta a este a súa 
produción. 

5.1. Atende as intervencións dos demais en actos de fala orais, sen interromper. 

5.2. Respecta as opinións dos demais. 

6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

6.2. Respecta as opcións lingüísticas dos participantes nos intercambios orais e é consciente 
da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral dentro da 
escola ou fóra dela. 

6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, para reforzalo e facilitar a 
súa comprensión. 

6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume. 

6.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin repeticións 
innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 

7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos adecuados. 

7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada contexto. 

7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e propia da 
lingua galega. 

8.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación. 

9.1. Utiliza a expresividade corporal: miradas e postura corporal para reforzar o sentido das 
súas producións orais. 

10.1. Amosa respecto ás ideas dos demais e contribúe ao traballo en grupo. 

11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto 
comunicativo. 

12.1. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe non sexista. 

12.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

13.1. Recoñece textos orais sinxelos pertencentes a diferentes variedades dialectais moi 
evidentes da lingua galega. 



 

13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e o estándar como variante unificadora. 

14.1. Identifica a lingua galega oral con calquera contexto profesional: sanidade, educación, 
medios de comunicación... 

14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

Bloque 2: Comunicación escrita: ler. 

1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación 
social ou propios de situacións cotiás. 

1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e expositivo). 

1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, deducindo o 
significado de palabras e expresións polo contexto. 

1.4. Interpreta personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos. 

1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de cohesión (repeticións, 
sinónimos, anáforas). 

1.6. Identifica o punto de vista do autor e diferencia, de maneira xeral, información e 
opinión. 

1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das necesidades de cada 
momento. 

2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, esquemas sinxelos 
e ilustracións redundantes, relacionándoa co contido do texto que acompaña.. 

3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. 

3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas principais e secundarias. 

3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, axudándose do título e as 
ilustracións. 

4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión integral, cando é 
preciso. 



 

5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información nun texto 
sinxelo adecuado á súa idade. 

5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información dun texto sinxelo 
adecuado á súa idade. 

5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 

6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, de 
aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas. 

7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. 

7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión. 

7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. 

7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar escoitando, obter nova 
información... 

7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos. 

8.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e mellora. 

8.2. Usa a biblioteca de centro con certa autonomía, para obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e mellora. 

8.3. Usa as bibliotecas virtuais, para obter datos e informacións, con certa autonomía. 

9.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros, físicos ou virtuais, en 
lingua galega. 

10.1. Amosa interese pola lectura en lingua galega como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

11.1 Selecciona persoalmente as lecturas que desexa realizar e é quen de xustificalas en 
función dos seus gustos e necesidades. 

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

12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante evidentes, das 
variedades da lingua galega. 

12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza lingüística e cultural, así 
como o estándar como variante unificadora. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 



 

1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando a información, mediante notas, esquemas ou guións. 

1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de maneira 
xeral, os enunciados. 

1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, dous puntos, comiñas, signos de 
admiración e interrogación). 

1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non sexista. 

1.5. Escribe e presenta textos propios elaborando guións e borradores. 

1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. 

2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando 
modelos: cartas, diarios, mensaxes curtas, normas, notas… 

2.2. Redacta textos xornalísticos, anuncios e carteis, imitando modelos publicitarios moi 
sinxelos. 

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. 

2.4. Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos básicos de cohesión, usando 
o rexistro adecuado. 

2.5. Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou 
dos medios de comunicación. 

3.1. Elabora textos escritos propios do ámbito académico (fichas, resumos, descricións, 
explicacións...) para obter, organizar e comunicar información. 

4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis, anuncios, 
cómics, contos, poemas, cancións e anécdotas. 

4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo. 

4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe. 

5.1. Busca e selecciona información en lingua galega en diferentes fontes e soportes dixitais. 

5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía. 

5.3. Utiliza, habitualmente, correctores de textos en lingua galega. 



 

5.4. Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións elementais. 

6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos 
de maneira creativa. 

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. 

7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, 
determinante, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición e conxunción. 

1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos verbos. 

1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das 
átonas. 

1.4. Recoñece as oracións simples, comprende o seu significado, recoñece os seus 
constituíntes inmediatos (suxeito e predicado) e identifica o verbo como núcleo da 
oración. 

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. 

2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas súas producións escritas, con 
especial atención ás regras do h, b/v, c/cc, x, ll. 

3.1. Emprega con corrección os signos de puntuación, facendo unha valoración dos 
resultados. 

3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. 

3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono. 

4.1. Usa diversos conectores básicos entre oracións. 

4.2. Recoñece determinados procesos de cohesión nos textos. 

5.1. Identifica, en oracións sinxelas, o papel semántico do suxeito. 

5.2. Recoñece se a oración é activa ou pasiva e é quen de facer a transformación dunha 
noutra. 

6.1. Transforma un texto sinxelo narrativo de estilo directo noutro de estilo indirecto. 



 

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. 

7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (por prefixación e sufixación) e compostas, 
identificando e formando familias de palabras. 

7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas de uso 
frecuente e frases feitas. 

8.1. Coñece, de xeito xeral, as características máis relevantes (históricas, socioculturais...) da 
lingua galega. 

8.2. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 

9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender. 

9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas, ortográficas e léxicas entre todas as 
linguas que coñece ou está a aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe. 

Bloque 5. Educación literaria. 

1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral galega 
(refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, ditos, cantigas…) e da literatura galega en 
xeral. 

1.2. Valora os textos da literatura oral galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal. 

2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptadas á idade e en 
diferentes soportes. 

2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptadas á idade e en 
diferentes soportes. 

3.1. Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía 
e teatro. 

3.2. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas. 

3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, personificacións, 
hipérboles e xogos de palabras. 

3.4. Identifica os temas recorrentes na literatura. 

4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar 
sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas. 



 

5.1. Participa activamente en dramatizacións de textos literarios. 

6.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente aquela en lingua galega, como 
vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal. 

7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos da cultura galega, 
amosando interese e respecto. 

7.2. Amosa curiosidade por coñecer outras costumes e formas de relación social, 
respectando e valorando a diversidade cultural. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVES 

1.- Comprender que as formas lingüísticas son distintas en función das situacións e 
intencións comunicativas diversas (Obxs. 1, 2, 3, 4, 10). 

2.- Participar en situacións de comunicación formais e informais, con reflexión 
constructiva, coherencia na presentación de ideas e no punto de vista mantido, cunha 
toma de conciencia da intención pretendida e coa apertura cara a opinións diferentes 
e adecuación ás intervencións previas (Obxs. 1, 2, 3, 4, 5). 

3.- Expresar con detalle, oralmente e por escrito, sentimentos, experiencias e opinións 
propias e alleas, de forma clara e ordenada, cun vocabulario apropiado e respectando 
as normas básicas de coherencia, adecuación e corrección textuais (Obxs. 2, 5, 8). 

4.- Producir textos orais e escritos de carácter narrativo, descritivo, dialoxístico, 
expositivo e argumentativo, previa elaboración dun plan, aplicando estratexias de 
relectura e reescritura e de consulta en diccionarios e noutras fontes bibliográficas e 
non bibliográficas (Obxs. 2, 5, 6, 8). 

5.- Coñecer, comprender e valora-la riqueza lingüístico-cultural no mundo e no 
territorio español (Obxs. 1, 2, 6, 10). 

6.- Ler textos literarios e non literarios, identificando as súas modalidades e 
estructuras, resumindo o seu contido, analizando e comentando os seus aspectos 
formais e de contido máis salientables (Obxs. 1, 7). 

7.- Reflexionar sobre a lingua, as súas formas, unidades e estructuras; as regularidades 
sintácticas, morfolóxicas, semánticas e ortográficas; as posibilidades expresivas e 
estéticas desta (Obxs. 1, 8, 10). 

8.- Aceptar e respecta-la necesidade de corrección gramatical, de coherencia e 
cohesión textuais nas propias produccións orais e escritas (Obxs. 2, 6, 10). 

9.- Empregar estratexias de comprensión de textos coma a distinción en apartados, 
subapartados e parágrafos, a consulta doutras fontes de información (diccionarios, 



 

manuais, etc.), o subliñado de ideas principais, a determinación das pautas de 
organización do texto, a realización de esquemas de contido e o resumo escrito deste 
(Obxs. 1, 9, 10). 

10.- Experimenta-lo pracer da lectura de textos literarios e o interese polas 
posibilidades de crecemento e de desenvolvemento persoal que ofrecen os textos 
escritos literarios e non literarios (Obxs. 7, 8, 10). 

11.- Coñecer, valorar criticamente as linguaxes dos medios de comunicación, os seus 
códigos, o seu papel na formación de opinión, de gusto, de mitos no público receptor, 
aproveita-las posibilidades expresivas e estéticas que os medios nos poden brindar 
(Obxs. 9, 10). 

 

 

LENGUA ESPAÑOLA 

 

CONTRIBUCIÓN DENDE AS DISCIPLINAS AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas 
las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más 
afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia en esta área curricular nos permite utilizar, 
interpretar y expresar con claridad situaciones cotidianas que contengan elementos 
matemáticos. Asimismo, ofrece la posibilidad real de utilizar la actividad matemática 
en contextos variados para poder desarrollar así la utilización del lenguaje como 
instrumento para poder comunicarse y expresarse a diferentes niveles. 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

• Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 
circundante. 

• Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y los aparatos para 
solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 



 

• Manejar el lenguaje matemático con precisión en cualquier contexto. 

• Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos. 

• Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 

• Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas 
en contextos reales y en cualquier asignatura. 

 

Comunicación lingüística 

La expresión oral y la expresión escrita requieren un entrenamiento en cada una de las 
áreas. De forma sistemática procuraremos entrenar al menos un descriptor en cada 
una de las unidades didácticas. 

Debido al carácter del área, trataremos de que adquieran las destrezas comunicativas 
en el uso de la lengua. Será una prioridad dotar al alumnado de estrategias que 
favorezcan un correcto aprendizaje y que le asegure un manejo efectivo en las 
situaciones cotidianas y en diferentes contextos en los que se encuentre. 

Los descriptores que utilizaremos serán: 

• Comprender el sentido de los textos escritos. 

• Disfrutar con la lectura. 

• Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 

• Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

• Entender el contexto socio-cultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso 
de ella. 

• Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 
contextos. 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 
cualquier situación. 

• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o 
de asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de 



 

transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Desde esta área se hace 
necesario el manejo de herramientas digitales para la adquisición de información 
transformándola en conocimiento. 

En el área de Lengua Castellana y Literatura entrenaremos los siguientes descriptores: 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 
diversas. 

• Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 
diaria. 

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales 

A través de la lengua, podemos conocer el mundo en el que vivimos, el entorno que 
nos rodea y sus cambios, por lo que esta competencia nos puede dar una visión 
diferente desde la perspectiva de las diferentes manifestaciones culturales y la forma 
de expresión artística. 

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son: 

• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel 
mundial. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas 



 

El área de Lengua Castellana y Literatura nos pide desarrollar una serie de actitudes y 
valores que nos van a llevar a saber desenvolvernos en la sociedad en la que vivimos. 
Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de 
los descriptores que enunciamos a continuación: 

• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 
escuela. 

• Identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y democrático de 
derecho refrendado por una norma suprema llamada Constitución Española. 

• Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución de conflictos. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

• Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El área de Lengua Castellana y Literatura exige un proceso de enseñanza-aprendizaje 
activo. El enfoque comunicativo radica en la necesidad de utilizar la lengua. Será 
necesario iniciar al alumnado en el entrenamiento de diferentes habilidades de 
emprendimiento como una forma de consolidar las distintas herramientas para 
comunicarse. 

En este caso, los descriptores a entrenar serían: 

• Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas. 

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

• Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 



 

• Contagiar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse 
en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz 
y autónoma de acuerdo a aquello que nos planteamos. En esta área se ve la necesidad 
de trabajar de forma explícita la confianza en uno mismo para poder trabajar con los 
otros y el gusto por aprender. 

Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían: 

• Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

• Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

• Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

OBXECTIVOS 

1. Comprender de forma oral teniendo en cuenta las características de las diferentes 
situaciones de comunicación. 

2. Utilizar de forma adecuada los aspectos normativos de la lengua. 

3. Potenciar el uso creativo de la lengua. 

4. Expresar con claridad, ordenada y coherentemente, vivencias, ideas, observaciones, 
sentimientos, etc. 

5. Elegir las formas de comprensión y expresión adecuadas a las diferentes situaciones e 
intenciones comunicativas. 

6. Valorar y aceptar las aportaciones propias y las de los demás, respetando las normas del 
intercambio comunicativo. 



 

7. Extraer información de la lectura de textos con una finalidad previa: seleccionar, 
registrar, buscar, recopilar y procesar la información. 

8. Comprender textos escritos y otros realizados con signos de diferentes códigos, en 
diferentes contextos. 

9. Conocer y utilizar el valor de la lectura como una actividad indispensable e insustituible 
para ampliar el conocimiento como un elemento de entretenimiento y diversión, gozo, 
información, resolución de problemas, enriquecimiento cultural. 

10. Producir textos escritos propios de la vida social del aula, como modelo de comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades (normas, notas, cartas, avisos, circulares...) 
de acuerdo con las características propias de estos géneros. 

11. Redactar diversos tipos de texto: cuentos, redacciones, descripciones, cartas, 
reportajes, normas, poemas, adivinanzas, trabalenguas, escritos incorporando las TIC... 

12. Disfrutar en la elaboración y la producción de textos escritos siguiendo las normas y las 
pautas básicas de ortografía, sintaxis, vocabulario... 

13. Buscar, recoger y procesar información mediante el empleo eficaz de la lengua. 

14. Conocer la estructura de los textos propios del ámbito académico-escolar 
(cuestionarios, resúmenes, informes, descripciones, explicaciones...), y aplicar estos 
conocimientos a la comprensión y a la producción de textos para conocimientos, 
experiencias y necesidades personales. 

15. Manejar de forma eficaz los recursos aprendidos para aplicarlos correctamente en 
todas las demás áreas que conforman el currículo, siendo conscientes del uso efectivo 
de la lengua en su aprendizaje personal y en la comunicación. 

16. Utilizar, de manera dirigida, las tecnologías de la información y la comunicación –TIC– y 
los diferentes tipos de bibliotecas (de aula, de centro y de localidad) mostrando 
respeto por sus normas de funcionamiento, con la finalidad de obtener información y 
modelos para la composición escrita. 

17. Componer textos de información y de opinión propios de los medios de comunicación 
social sobre acontecimientos que resulten significativos, con especial incidencia en la 
noticia y en las cartas al director, utilizando soportes del ámbito escolar: red WiFi, 
Notebook y página web del colegio y de la localidad. 

18. Saber utilizar distintas fuentes de información para la elaboración de trabajos y 
transmitir la información en distintos soportes, extrayendo de ellas su máximo 
rendimiento. 

19. Desarrollar el gusto literario y la capacidad estética, de manera que facilite la 
comprensión y la expresión de ideas y sentimientos. 



 

20. Explorar y aplicar las posibilidades expresivas básicas de la lengua oral y escrita, 
adquiriendo seguridad en las propias habilidades comunicativas y usos personales del 
lenguaje. 

21. Componer por escrito, de forma cada vez más compleja, ordenada y coherente, ideas, 
vivencias, sentimientos, hechos reales y fantásticos, tanto en prosa como en verso. 

22. Identificar y apreciar la unidad y la diversidad lingüística española. 

23. Valorar estas expresiones lingüísticas como hecho cultural enriquecedor para todos. 

24. Analizar el valor de la lengua como instrumento de transmisión de diferentes valores. 

25. Desarrollar el hábito y el gusto por la lectura, dedicándole parte del tiempo libre 
disponible. 

26. Leer en voz alta y en silencio y utilizar la lectura como medio de diversión, gozo y de 
aprendizaje. 

27. Leer de forma comprensiva y expresiva textos como medio de afianzar, consolidar y 
reforzar el uso de la lengua, ampliar vocabulario, normas ortográficas, apreciar valores 
artísticos y culturales. 

 

SECUENCIA DE CONTIDOS 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar. 

Diversidad de situaciones comunicativas, espontáneas o dirigidas. 

El lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger 
datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. Comentario y opinión 
personal. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo (turnos de palabra, 
roles diversos de intercambio, respeto a las opiniones y opciones lingüísticas de los 
demás, fluidez, claridad, orden, léxico apropiado, pronunciación correcta, entonación, 
gestualidad, tono de voz, acentos, miradas y posturas corporales). 

Intenciones y funciones de la comunicación oral: comprensión de mensajes verbales y 
no verbales. 

Estructura y características de los mensajes orales según su tipología (narrativos, 
descriptivos, argumentativos, expositivos e instructivos) en situaciones comunicativas 
diversas procedentes de distintos medios de información y comunicación (léxico, 
entonación, recursos expresivos). 

Comprensión de textos orales, deducción del significado de las palabras según el 
contexto. Ideas principales y secundarias. 



 

Audición, reproducción y dramatización de textos breves y sencillos adecuados a su 
edad. 

Expresión y producción/presentación de textos orales cotidianos y formales en el aula: 
presentarse, contar experiencias personales, expresar estados de ánimo, ordenar los 
pasos de un proceso... 

Recursos del lenguaje oral: medios de comunicación audiovisual, Internet, documentos 
videográficos y sonoros, etc. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

Recursos gráficos en la comunicación escrita. Consolidación del sistema de 
lectoescritura. 

Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

Audición de diferentes tipos de textos. 

Comprensión de textos según su tipología. 

Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, argumentativos, expositivos, 
instructivos, literarios. 

Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. 
Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura del 
texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales 
y secundarias. Resumen. 

Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de 
información, de deleite y de diversión. 

Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de esta como fuente 
de aprendizaje. 

Selección de libros según el gusto personal. 

Plan lector. 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir. 

El texto escrito como fuente de información, de aprendizaje y de diversión. 

Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: 
narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, 
diálogos, entrevistas y encuestas. 



 

Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 
puntuación. 

Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 
carteles publicitarios, anuncios… 

Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, destinatario, 
estructura...), revisión y mejora del texto. 

Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 
coma, guion, dos puntos, puntos suspensivos, raya, signos de entonación, paréntesis, 
comillas). Acentuación. 

Caligrafía. Orden y presentación. 

Dictados. Plan de escritura. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 

Elementos de la comunicación: emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto. 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 
determinantes, pronombres, adverbio, verbo, preposición, conjunción e interjección. 

Manejo progresivamente autónomo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

Conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas que se integran en las 
situaciones de comunicación escrita regulando y asegurando la fluidez en el 
intercambio comunicativo. 

Observación, reflexión y explicación de las relaciones semánticas de las palabras 
(sinonimia, antonimia y polisemia) y de sus modificaciones y asociaciones significativas 
(metáfora). 

Reconocimiento y explicación de las relaciones que se establecen entre el sustantivo y 
el resto de los componentes del grupo nominal. 

Reconocimiento y explicación de las funciones oracionales: sujeto y predicado. 

Observación, reflexión y descripción de los requisitos que deben cumplir los 
enunciados para convertirse en texto: unidad temática, estructura ajustada a la 
intención comunicativa y cohesión de todas sus partes. 

Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales. 

Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España. 



 

Bloque 5: Educación literaria. 

El texto literario como fuente de comunicación, de placer, de juego, de 
entretenimiento, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, de 
aprendizaje, y como medio de organizarse y resolver problemas de la vida cotidiana. 

La literatura: textos literarios y textos no literarios. Prosa y verso. El cuento: la 
estructura. El teatro: personajes y acotaciones. Poesía: verso y estrofa. Recursos 
literarios: la comparación. Los cuentos populares. Recursos literarios: la 
personificación. El teatro: actos y escenas. Poesía: la rima. Las fábulas. Recursos 
literarios: la metáfora. Las leyendas. 

Textos propios de la tradición literaria: textos de tradición oral (leyendas, canciones 
populares, cuentos...), textos de género narrativo (cuentos, biografías, autobiografías, 
novela realista, de aventuras, de misterio, de ciencia ficción, de fantasía) y textos de 
otros géneros (teatro o poesía). 

Identificación de recursos literarios. 

Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Durante los primeros días de septiembre se realizará la evaluación inicial. 

Las unidades se distribuirán en 5 por cada uno de los trimestres. 

En todas y cada una de las unidades se trabajarán los siguientes aspectos lingüísticos: 

Comprensión lectora 

Vocabulario 

Ortografía 

Gramática 

Expresión escrita 

Expresión oral 

Literatura 

Las competencias básicas. 

 



 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE RELACIONADOS 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1. Producir y presentar textos orales adecuados a diferentes situaciones de comunicación 
dirigidas o espontáneas, utilizando el lenguaje oral como una forma de comunicación y 
expresión personal. 

2. Utilizar el lenguaje oral para comunicarse, siendo capaz de escuchar y recoger datos, 
expresando oralmente su opinión personal, de acuerdo a su edad (turno de palabra, 
pedir permiso, disculpas, peticiones, sugerencias...). 

3. Reconocer la información verbal y la no verbal de los discursos orales, localizando lo más 
importante de la información. 

4. Comprender y producir textos orales sencillos según su tipología: narrativos, 

descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos.  

5. Utilizar un vocabulario preciso y adecuado a las diferentes formas textuales.  

6. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales y 

las secundarias y deduciendo el significado de las palabras.  

7. Memorizar y reproducir cuentos, historias, textos breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses, representando pequeñas obras teatro, ayudándose de los recursos 

expresivos adecuados.  

8. Saber valorar la utilidad de expresarse con corrección y soltura en la vida social y 

escolar.  

9. Comentar con capacidad crítica el contenido, el lenguaje y la finalidad de textos orales y 
audiovisuales de los medios comunicación. 

10. Expresar oralmente con pronunciación, entonación, ritmo y volumen adecuados 
distintos tipos de mensajes, en diferentes situaciones y finalidades comunicativas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer. 

1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 

2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como 
medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

3. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la 
comprensión. 

4. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas principales y las 
secundarias. 



 

5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole. 

6. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 

7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información, ampliar 
conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. 

8. Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos leídos.  

9. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y el tratamiento de la 
información. 

10. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora 
de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

1. Utilizar la lengua, de forma oral y escrita, para formular y responder a preguntas, narrar 
historias y expresar sentimientos, experiencias y opiniones. 

2. Producir textos con intenciones comunicativas con coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la 

presentación.  

3. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas 
y mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la información, 
redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos para 
mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y las ajenas. 

4. Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso o la 
ortografía de las palabras. 

5. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área.  

6. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que desarrollen 
la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

7. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida 
discriminaciones y prejuicios. 

8. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática de 
mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad. 

9. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones. 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 



 

1. Identificar los componentes básicos de cualquier situación comunicativa. 

2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua. 

3. Manejar con precisión los diccionarios de la lengua española y reconocer las abreviaturas 
utilizadas, seleccionando, entre las diferentes acepciones de una palabra, la más 
apropiada para su uso. 

4. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos 
ajustando progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación 
escrita a las convenciones establecidas. 

5. Comprender, explicar y valorar las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras. 

6. Reconocer en el sustantivo la palabra nuclear del grupo nominal identificando todas las 
palabras que lo integran. 

7. Entender el concepto de texto partiendo de la lectura de textos de diversa índole que se 
ajusten a objetivos comunicativos diversos y cercanos a la realidad. 

8. Identificar y explicar el papel que desempeñan algunos conectores textuales en el texto 
(sustituciones pronominales, sinónimos, hiperónimos, elipsis…). 

9. Reconocer la realidad plurilingüe de España valorándola como una riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 5: Educación literaria. 

1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información y considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal 
de máxima importancia. 

2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión y la interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar, reconociendo y manejando 
algunos recursos del lenguaje literario (metáforas, personificaciones y juegos de 

palabras) y diferenciando las principales convenciones formales de los géneros.  

3. Utilizar las bibliotecas de aula y de centro para obtener información y disfrutar de la 
lectura de obras literarias apropiadas. 

4. Elaborar cuentos y poemas sencillos, siguiendo patrones característicos, empleando de 

forma coherente la lengua escrita y la imagen.  



 

5. Identificar y corregir, en textos orales y escritos, los rasgos y las expresiones que 
manifiesten discriminación social, cultural, étnica y de género. 

6. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. 

1.1. Produce textos orales que nos permitan realizar una gran variedad de funciones 
comunicativas (pedir y dar información, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo, 
desacuerdo, etc.) expresándose con una dicción adecuada (ritmo, entonación...). 

2.1. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección respetando las normas de la 
comunicación: turno de palabra, organización del discurso, participación respetuosa y 
ciertas normas de cortesía dentro de la comunicación oral. 

2.2. Escucha las intervenciones de los compañeros, mostrando respeto y consideración por 
las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

3.1. Maneja el gesto y la entonación como elementos extralingüísticos en el discurso oral. 

3.2. Participa en las actividades de comunicación y expresión oral, exponiendo argumentos, 
planteando ideas y opiniones y comprendiendo lo más importante de la información. 

3.3. Integra recursos no lingüísticos en la narración de experiencias personales y en la 
exposición de conocimientos. 

4.1. Participa en actividades de comunicación en el aula produciendo textos orales según su 
tipología, valorando y respetando las normas que rigen la interacción oral: 

- Se expresa oralmente en diferentes situaciones: debates, diálogos, exposiciones.  

- Elabora entrevistas para pedir información. 

- Realiza una intervención oral expositiva o narrativa, previamente preparada, con un 
discurso ordenado, coherente e inteligible formulado. 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad, en las diferentes formas textuales 
(descripción de objetos, personajes, lugares, escenas, etc.). 

5.2. Maneja el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 

6.1. Identifica el tema de un texto.  



 

6.2. Resume oralmente un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias, así 
como las referencias más importantes para la comprensión del texto. 

6.3. Presenta ideas, conocimientos y hechos, narrándolos y describiéndolos de forma 
coherente y ordenada. 

7.1. Lee todo tipo de textos con fluidez, velocidad y eficacia, en voz alta, mostrando la altura, 
entonación, y ritmo adecuados a su contenido. 

7.2. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e 
intereses. 

7.3. Identifica las características expresivas en textos teatrales (admiraciones, puntos 
suspensivos, pausas...). 

7.4. Participa y representa oralmente historias, cuentos, pequeñas obras de teatro infantiles 
y juveniles, etc., ayudándose de gestos y recursos visuales. 

8.1. Reconoce las ventajas de comunicarse con corrección y fluidez. 

9.1. Analiza críticamente los mensajes que transmiten los medios de comunicación. 

10.1. Es capaz de expresar oralmente diferentes tipos de mensajes y distintas necesidades 
comunicativas (expresión de deseos, gustos, preferencias, sentimientos y vivencias). 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer. 

1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 
entonación adecuada. 

1.2. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 

2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las secundarias 
de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 

2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no 
literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida 
cotidiana. 

3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 

3.2. Realiza lecturas en silencio resumiendo brevemente los textos leídos. 

4.1. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa de los 
textos y analiza su progresión temática. 

4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los 
diferentes tipos de textos. 



 

4.3. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. 

4.4. Produce esquemas a partir de textos expositivos. 

5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 

5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global. 

5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto. 

5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis. 

5.5. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la 
información que aparece en el texto relacionada con los mismos. 

5.6. Critica los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. 

5.7. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos. 

6.1. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos. 

6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra. 

7.1. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático 
para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo. 

8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 

8.2. Comprende textos periodísticos publicitarios. Identifica su intención comunicativa. 
Diferencia entre información, opinión y publicidad. 

8.3. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los elementos 
lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios. 

8.4. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea hipótesis, 
realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención. 

8.5. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de 
palabras en textos publicitarios. 

9.1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 

9.2. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 

10.1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, 
aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca. 



 

10.2. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias 
bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones. 

10.3. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos 
géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los 
textos leídos. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, 
cartas, correos electrónicos, imitando textos modelo. 

1.2. Escribe textos del ámbito académico, cotidiano o social usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género, 
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 

1.4. Cumplimenta correctamente formularios e impresos de la vida cotidiana: inscripciones, 
solicitudes,... 

2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito 
escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando 
una expresión personal. 

2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas. 

Reproduce textos dictados con corrección. 

2.3. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar 
esquemas, guiones, mapas conceptuales. 

3.1. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 

3.2. Escribe dictados sistemáticamente para mejorar en la corrección ortográfica y 
gramatical. 

4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de diferentes 
textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.). 

4.2. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre 
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 

4.3. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, la 
selección y la organización de la información de textos de carácter científico, 
geográfico o histórico. 



 

5.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal y creativa. 

6.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. 

7.1. Valora su propia producción escrita, así como la de sus compañeros. 

8.1. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: 

- Planificación, redacción, revisión y mejora. 

- Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, 
la presentación, etc. 

- Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta el interlocutor y el asunto de 
que se trata. 

- Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. 

- Reescribe el texto. 

9.1. Usa con eficacia las tecnologías de la información y la comunicación para escribir, 
presentar los textos y buscar información. 

9.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de vídeo, reproductor de DVD, ordenador, 
reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos 
para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y 
gráficas, etc. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

1.1. Identifica y reconoce los componentes básicos de la comunicación en las diferentes 
situaciones comunicativas: emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto. 

2.1. Reconoce e identifica: sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombre, artículos, 
verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

2.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos sobre las categorías gramaticales y sus normas de uso. 

2.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales o 
escritas. 

2.4. Reconoce las relaciones gramaticales que se establecen entre el sustantivo y el resto de 
los componentes del grupo nominal observando las reglas de concordancia. 

2.5. Diferencia entre determinantes y pronombres. 



 

2.6. Explica y compara los usos del adjetivo calificativo: usos especificativos, explicativos y 
epíteto presentes en un texto y reconoce las diferencias de significado. 

3.1. Maneja el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que desconoce. 

3.2. Interpreta correctamente las abreviaturas utilizadas en los diccionarios. 

3.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una palabra explicando su 
significado en un texto. 

4.1. Reconoce y corrige progresivamente errores ortográficos en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos en la mejora progresiva de su producción 
escrita. 

4.2. Reconoce, explica y usa sinónimos y antónimos de una palabra aplicando su uso concreto 
en una frase o en un texto oral o escrito. 

4.3. Reconoce y explica las relaciones polisémicas que se establecen en algunas palabras 
aclarando su uso concreto en una oración o en un texto oral o escrito. 

5.1. Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que mantienen el resto de 
palabras del grupo con el núcleo: artículo que determina, adjetivo que describe o 
precisa al nombre... 

6.1. Identifica el sujeto y el predicado de oraciones. 

7.1. Reflexiona y describe la intención comunicativa de un texto a partir de la lectura de 
textos cercanos a la realidad. 

8.1. Reconoce en un texto algunos conectores. 

8.2. Selecciona y utiliza adecuadamente las sustituciones pronominales y los sinónimos en un 
texto escrito para evitar la repetición valorando el uso de un léxico variado. 

9.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España en la actualidad. 

9.2. Identifica y valora las lenguas y los dialectos de España y respeta a sus hablantes. 

Bloque 5. Educación literaria. 

1.1. Lee y comenta textos propios de la literatura infantil y juvenil (poesía, cuentos, etc.), 
utilizando, entre otras fuentes, webs infantiles. 

1.2. Lee obras y completa actividades propuestas, exponiendo sus opiniones. 

2.1. Maneja procedimientos para la interpretación de textos, como el subrayado de ideas 

esenciales, la relectura y la consulta en el diccionario.  



 

2.2. Elabora, de forma escrita o digital, cuentos y poemas, utilizando la imagen para expresar 

situaciones comunicativas concretas.  

2.3. Utiliza un vocabulario adecuado según las diferentes situaciones comunicativas 

adquirido a través de la lectura de textos literarios y no literarios.  

2.4. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones y juegos de palabras en 
textos literarios. 

3.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 

3.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos 
literarios. 

4.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir 
de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos 
en dichas producciones. 

5.1. Selecciona textos orales y escritos de los medios de comunicación impresa, audiovisual y 
digital, identificando rasgos y expresiones que manifiesten discriminación social, 
cultural, étnica y de género. 

6.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o 
adecuados a su edad y de textos de producción propia. 

6.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, 
refranes, adivinanzas, trabalenguas. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Participar en situaciones de comunicación, formales e informales, con reflexión 
constructiva, coherencia en la presentación de ideas y en el punto de vista mantenido, 
con una toma de conciencia de la intención pretendida y con la apertura hacia 
opiniones diferentes y adecuación a las intervenciones previas. 

2. Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las 
posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal que ofrecen los textos escritos 
literarios y no literarios. 

3. Leer textos literarios y no literarios, identificando sus modalidades y estructuras, 
resumiendo su contenido, analizando y comentando sus aspectos formales y de 
contenido más relevantes. 

4. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades 
sintácticas, morfológicas, semánticas y ortográficas; sus posibilidades expresivas y 
estéticas. 



 

5. Aceptar y respetar la necesidad de corrección gramatical, de coherencia y cohesión 
textuales en las propias producciones orales y escritas. 

6. Expresar con detalle, oralmente y por escrito, sentimientos, experiencias y opiniones 
propias y ajenas, de forma clara y ordenada, con un vocabulario apropiado y 
respetando las normas básicas de coherencia, adecuación y corrección textuales. 

7. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, dialógico, 
expositivo y argumentativo, previa elaboración de un plan, aplicando estrategias de 
relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no 
bibliográficas. 

8. Emplear estrategias de comprensión de textos como la distinción en secciones, 
subsecciones y párrafos, la consulta de otras fuentes de información (diccionarios, 
manuales etc.), el subrayado de ideas principales, la determinación de las pautas de 
organización del texto, la realización de esquemas de contenido y su resumen escrito. 

9. Elaborar textos orales y escritos según los diferentes contextos, planificando las 
propias producciones y utilizando de forma adecuada las normas lingüísticas. 

10. Utilizar diccionarios impresos o digitales para la busca, identificación y corrección 
de palabras. 

11. Identificar las normas de la comunicación oral como el empleo de la entonación, 
pronunciación y ritmo apropiados y el uso de un vocabulario adecuado. 

12. Rechazar expresiones y palabras en mensajes orales y escritos que impliquen 
cualquier tipo de estereotipo y perjuicios discriminatorios (racistas, sexistas etc.). 

13. Aplicar las normas básicas de la lengua -ortográficas, gramaticales y léxicas- en las 
producciones propias e identificarlas en textos ajenos. 

14. Comprender mensajes orales y escritos de los distintos medios de comunicación 
(prensa, radio, TV, internet), identificando los elementos lingüísticos utilizados. 

15. Hacer uso de la biblioteca escolar y las tecnologías de la información y de la 
comunicación como medios para buscar, obtener, seleccionar y elaborar producciones 
propias. 

16. Desarrollar la sensibilidad literaria mediante la lectura de textos literarios de 
diferente época y género, adecuados a su edad. 

 

3. INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas orais 

- Exposición autónoma dun tema. 



 

O alumno expón o tema según unha ordenación ou secuencia preparada. Nesta 
modalidade o alumno pode dispor de tiempo para prepararse o tema ou, pola contra, 
a explicación inmediata do mesmo. 

- Debates. 

Esta modalidade pode utilizarse de forma individual ou grupal. Entre as súas vantaxas 
pódese destacar, a interacción entre os membros do grupo, a valoración dos feitos e as 
opinións dos participantes. 

- Entrevista profesor/alumno. 

Na entrevista estructurada, ante a pregunta do profesor, o alumno dará unha 
respoesta concreta. En cambio, na entrevista semiestructurada as preguntas 
relaciónanse coas respostas anteriores e poden facerse comentarios por unha e outra 
parte, co cal gáñase en fluidez. Según o seu propósito a entrevista pode ser 
interrogadora centrada na información a lograr polo entrevistador; transaccional 
centrada na experiencia relacional e orientadora centrada na axuda que o 
entrevistador presta ao entrevistado. 

- Comunicación de obxectivos. 

Pódese realizar ao inicio ou noutro momento da secuencia, a través da cal el profesor 
pretende comunicar os obxectivos e comprobar a imaxe que elaborou o alumno. Debe 
ter un plantexamento motivador e promover a participación dos alumnos. Pódese 
partir de xogos, cómics e historias coñecidas e transformadas polo profesor para situar 
o obxecto de estudo. 

- Verbalización de obxectivos. 

Este tipo de técnica persigue promover que os obxectivos dunha determinada tarefa, 
formulados polo profesor, sexan verbalizados polos estudantes antes de realizala. Os 
alumnos deben comunicar as finalidades, utilizando as formas as palabras que 
consideren máis idóneas. 

- Comentario de texto, figuras, etc. 

Probas escritas 

- Pruebas de ensaio ou redación. 

É o modelo clásico de exercicio escrito, no que a redación organízase en torno a un 
tema. O contido pode ser imposto u optativo e coa posibilidade de uso de material ou 
sin el. 

- Resolución de situacións problemáticas. 

Preséntase ao alumno situacións-problemas cuxa solución requere a utilización un 
concepto aprendido antes (problemas matemáticos o físicos, tradución de idiomas, 
análise de casos, comentario de textos, etc.). As situacións presentadas deben ser 
similares ás plantexadas ao comezo da secuencia de aprendizaxe para coñecer e 
activar as ideas previas dos alumnos. 

- Identificación e categorización de exemplos. 



 

Trátase de identificar exemplos ou situaciones relacionadas cun concepto mediante 
técnicas de evocación ou de recoñecemento. Ten a vantaxa de que evalúa as 
aprendizaxes mediante a activación de coñecementos e, por tanto, evita a 
memorización. É un procedemento axeitado para valorar a capacidade de aplicar un 
concepto adquirido a situacións novas. 

- Probas obxectivas. 

As características principais deste tipo de probas son a presencia dun alto número de 
preguntas, das respostas posibles para cada ítem só unha é verdadeira e a valoración 
dos resultados da proba é de forma inmediata. Existen distintos tipos como a resposta 
breve (cando a cuestión se responde cunha soa palabra, número ou indicación; ou 
cando esas palabras cubren espazos en blanco que aparecen no texto); selección de 
alternativas (a resposta pedida é bipolar como, verdadeiro/falso; si-non; sempre-nunca 
e excluínte); elección múltiple (cada ítem ou cuestión presenta varias alternativas), 
emparellamento (son listas de elementos entre os que o alumno debe establecer unha 
determinada relación lóxica por parellas); ordenamento (o alumno debe colocar 
nalgún orden específico series de elementos que se lle presentan sin orde); analoxías 
(preséntase unha premisa como pregunta, exemplo: 9 é ao 3 o que 60 a...). 

- Cuestións breves e variadas. 

Os alumnos deben contestar por escrito a unha serie amplia de cuestións breves para 
paliar o influxo do azar das probas obxectivas. 

- Mapa conceptual. 

É un instrumento moi útil para facilitar a organización e estruturación dos novos 
coñecementos aprendidos. Por outro lado, permiten ao alumno expresarse según as 
súas propias referencias e formas de actuar, e así comunicar as súas diferentes 
representacións. 

- Diario de clase do profesor. 

Pódese reflexar nun anecdotario ou diario o máis significativo: o que funcionou mal e 
ben, que debería cambiar, as preguntas dos alumnos, etc. para telo en conta nas 
evaluacións sucesivas. 

- Análise dos cadernos dos alumnos. 

O caderno de clase do alumno é un instrumento de recllida de información moi útil 
para a avaliación continua, pois reflexa o traballo diario que realiza o alumno. É preciso 
establecer uns criterios previos que faciliten a valoración dos estudiantes, evitando 
que ningún deles por sí sos determinen a avaliación propiamente dita. Desde o 
primeiro momento, os alumnos coñecen os aspectos que se van valorar no seu 
caderno e, unha vez realizada a valoración devolvelos para indicar cales son os 
aspectos que leva ben, nos que está mellorando e os que necesita traballar ou cuidar: 
limpeza, ortografía, esquemas, debuxos, presentación, expresión escrita,… 

- Carpeta de traballos. 



 

É un instrumento de realizacións do alumno que, presentadas por escrito e 
organizadas, nun formato determinado, veñen a ilustrar os progresos do alumno na 
súa aprendizaxe. Podemos atopar: 

 Diarios, cadernos 

 Comentarios sobre un traballo, reflexións persoais, sentimentos,.. 

 Ideas sobre proxectos, investigacións 

 Grabacións 

 Obras de arte, vídeos, fotografías ou outras expresións creativas 

 Evidencias do esforzo realizado para levar a cabo as tarefas do curso 

 Asignacións grupais 

 Composicións 

 Exemplos que demostren o progreso do estudiante unha destreza específica 

 Comentarios 

 Exercicios 

 Exames 

 Monografías,... 

O alumno pode mostrar ao profesor o traballo realizado. Esta carpeta pode 
presentarse ao final de cada trimestre ou ao finalizar un conxunto de temas. Algúns 
criterios formais na presentación da carpeta poden ser: 

 Índice da carpeta 

 Criterios polos que se elexiu un conxunto de traballos 

 Resumo ou valoración final da avaliación dos traballos 

- Parrilla de avaliación. 

Deben identificarse e definir os criterios de referencia que poden ser útiles para 
analizar unha tarefa. 

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

Os criterios de avaliación das áreas serán referente fundamental para valorar tanto o 
grao de adquisición das competencias básicas como da consecución dos obxectivos. 

O resultados da avaliación expresaranse nos termos seguintes: 

Cualificacións positivas: suficiente (SU), ben (BE), notable (NOT) e sobresaínte (SB) 

Cualificación negativa: insuficiente (IN) 

No proceso de avaliación continua, a cualificación das áreas será decidida pola mestra 
ou mestre que as imparta. Ao final de cada período establecido adoptarase a decisión 
sobre o grao de adquisición e desenvolvemento das competencias básicas así como da 
consecución dos obxectivos.Tendo esto en conta, as cualificacións ( nunha escala de 10 
indicadores), serían: 



 

Suficientemente adquiridos (SU) : un mínimo de 5 indicadores superados 

Ben adquiridos (BE) : un mínimo de 6 superados 

Adquiridos de forma notable (NOT) un mínimo de 7 superados 

Plenamente adquiridos (SB) : superados os 10 indicadores 

En canto ó grao de desenvolvemento das competencias básicas a cualificación 
graduarase en Baixo, Aceptable, Bo ou Excelente. 

4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios de cualificación en cada área serán estes: 

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

-Constancia no traballo: 30% 

-Interés por saber: 10% 

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

 

5. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

Todos os profesores que impartimos clase neste nivel coincidimos nas directrices que levaremos 
a cabo para a avalición inicial, que sempre se poderán modificar sobre a marcha. 

Realizaremos unha avaliación sistemática rexistrando todo o que nos sexa posible de cada 
neno que nos axude a valorar de que nivel podemos partir, tanto conceptualmente como de 
aptitudes e actitudes(cara o traballo e cara a comunidade escolar). Tamén faremos probas 
específicas de cada área, tanto de obxectivos como de producción propia, é dicir, redaccións, 
exposicións, diálogos, etc. 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZOS PARA LOGRAR A DITA RECUPERACIÓN 

Para os estudiantes que teñen un ritmo máis lento de aprendizaxe considéranse as 
seguintes pautas de reforzo:  
1. A variación dos recursos materiais cos que presentar o contido (as follas individuais 
de traballo, follas de estudio preparado polo profesor, diagramas ...)  
2.- O reforzo dos logros.  
3.- Demostración do valor funcional dos contidos que se traballan.  
4.- Fortalecer o traballo técnico que se convirte en ferramentas para unha aprendizaxe 
máis autónomo (esquemas, resumos, etc ..).  
5 .- Apoio na aula ou fóra polos titores ou especialistas.  

Para os estudiantes que mostran un rápido avance nas actividades suxírese: 
1-Propoñer actividades para profundizar os conceptos traballados dacordo a súas 



 

preferencias e logo expónense ao resto da clase.  
2 – Convertirse por un tempo en titores dos alumnos que están retrasados. 

 

7. METODOLOXÍA DIDÁCTICA, CONSIDERANDO AS COMPETENCIAS CLAVE COMO 
ELEMENTO ORGANIZADOR 

Traballar de manera competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 
docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un 
maior grado de protagonismo. 

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 sos. 

- Favorecer situacións nas que os alumnos deben actualizar os seus coñecementos. 

- Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos, co 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 intimamente relacionados: 

 Integración activa dos alumnos na dinámica xeral da aula e na adquisición e 
configuración das aprendizaxes. 

 Participación no deseño e desenvolvemento do proceso de ensinanza e 
aprendizaxe. 

- Motivación.Consideramos fundamental partir dos intereses, demandas, necesidades 
e expectativas dos alumnos. Tamén será importante arbitrar dinámicas que fomenten 
o traballo en grupo. 

- Autonomía na aprendizaxe.Como consecuencia dos dous puntos anteriores, a 
metodoloxía favorece a maior participación dos alumnos. Concrétase nos seguintes 
aspectos: 

- A utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estruturada na presentación dos novos 
contidos. 



 

- A gradación das actividades, cuxa xerarquización varía segundo a natureza de cada 
programa, 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 obxecto de estudo e unha revisión final. 

- Programación cíclica, perfectamente integrada nos obxectivos xerais da etapa, e unha 
rigorosa 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.O progresivo acceso a formas de conduta 
máis autónomas e a crecente socialización dos alumnos fai obrigada a 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 concíbese dunha forma holística, é 
dicir, analiza todos os aspectos do proceso educativo e permite a retroalimentación, a 
achega de informacións precisas que permiten reestruturar a actividade no seu 
conxunto. 

 

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Seleccionaranse en base ós seguintes criterios: 

 Adecuación ao contexto do centro 

 Correspondencia cos obxectivos 

 Progresión dos contidos e obxectivos 

 Adecuación aos criterios de avaliación 

 Variedade das actividades 

 Claridade e amenidade gráfica e expositivas 

 Atención á diversidade 

 Contribución ó desenvolvemento das competencias básicas 

En cada área empregaranse, ademais do libro de texto, os recursos do centro 
(biblioteca, programas informáticos, internet, mapas…..). Traballarase tamén con: 

1. Caderniños 

2. Fichas de reforzo e ampliación 

3. Fotocopias 

4. Prensa 



 

5. Follas de datos 

6. Gráficos 

7. Esquema explicativos e 

8. Materiais diversos segundo a natureza dos contidos. 

9. Os seguintes materiais dixitais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos 
contidos da área de Plástica: 

10. • Vídeos e crebacabezas de obras de arte. 
11. • Actividades interactivas compositivas. 
12. • Actividades de técnicas plásticas con barra de ferramentas. 

13. Tamén a consulta de páxinas web da proposta didáctica, así como as 
actividades suxeridas de reforzo e ampliación para atender á diversidade do 
alumnado. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Con obxecto de axustarnos o máximo posible á realidade dos nosos alumnos, 
acordamos realizar unha valoración das súas características segundo os seguintes 
parámetros 

Que valorar: 

1. Rendemento do alumno no curso anterior. 
2. Personalidade. 
3. Afeccións e intereses. 
4. Situación económica e cultural da familia. 
5. Etcétera. 

Como obter a información: 

6. Informes de titores anteriores. 
7. Cuestionario previo aos alumnos. 
8. Entrevista individual. 
9. Cuestionario aos pais. 
10. Entrevista con pais. 
11. Etcétera. 

Deste xeito, o centro prevé distintas vías de resposta ante o amplo abano de 
capacidades, estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos. 

Unha vez determinadas as necesidades, o departamento de orientación 
encargarase de levar a cabo as medidas mais axeitadas para afrontar os 
diferentes problemas de aprendizaxe. 

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao 
desenvolvemento do currículo así como para adoptar as medidas de apoio, reforzo e 
recuperación que sexan necesarias para cada alumna ou alumno. Esta avaliación 



 

incluirá a análise dos informes individuais do segundo ciclo e completarase coa 
información obtida das familias nas entrevistas persoais. 

Este curso 2015/2016 temos unha nena com dificultades relevantes, xa tiña 
adaptación curricular no curso pasado, así que este curso se revisará e coa 
colaboración do Departamento de Orentación se volverá a facer outra nova para 
atender ás súas necesidades. 

Ademáis hai un neno que xa repetiu 4º, pasou cos obxectivos superados e presenta un 
TDH así que seguirá xunto coa outra nena com reforzos coa profesora de PT e por 
suposto coa miña como titora do curso. Dase a casualidade que a titora destes nenos o 
curso pasado fun eu mesma, así que partimos da ventaxe que xa coñecemos o 
desenvolvemento dos rapaces en xeral. 

 

10. PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 

 Actividades dirixidas aos alumnos e coordinadas polo titor/a que conducen a 
unha reflexión sobre estos valores e a unha mellor asimilación dos mesmos. 

 Valores persoais: 

 - Libertade, responsabilidade. 

 - Traballo, fortaleza, voluntade. 

 - Sentido da vida, sexualidade. 

 - Sentido crítico ante a información. 

 - Uso do tempo libre. 

 - Sinceridade, naturalidade. 

 Valores familiares: 

 - Valores de convivencia: orden, urbanidade, tono humano, educación. 

 - Valor da familia: respeto mútuo, confianza, relacións cos pais. 

 Valores sociais: 

 - Solidariedade, xustiza, xenerosidade. 

 - Amizade e compañerismo. 

 - Influencia do ambiente 

 - Problemas actuais da sociedade: drogas, sida, sectas, etc. 

 

11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

  

- No noso centro desenrolamos o Proxector Lector todos ao mesmo tempo nunha sesión 

de vinte minutos diaria que lle chamamos “Hora de ler”. No nivel de quinto será a 

profesora de E.F. quen realice esa sesión diaria de lectura, tanto en castelán como en 

galego. 



 

A profesora de inglés durante catro semanas fará ela esas sesións, en inglés, por 

suposto. 

Esta profesora lee cada mes (catro semanas) cun curso de primaria. 

Tamén contribuimos co proxecto lector: 

-Biblioteca de Aula, onde os alumnos/as irán lendo libros en galego e castelán 

indistintamente. A titora facilitaralles fichas de lectura para afondar en aspectos como: 

narrador, espazo, tempo, protagonista, personaxes, argumento, opinión persoal e 

relación con outras obras lidas. 

Tamén faremos charlas sobre os libros lidos. 

-Realización de traballos individuais das obras de lectura escollidas onde plasmarán os 

coñecementos adquiridos 

En definitiva, a lectura estará presente na actividade diaria intentando facer que o libro 

sexa un amigo, unha necesidade na súa vida e unha fonte de pracer. 

Tentaremos conseguir: 

 Desenvolvemento sistemático da competencia lectora 

 Empregar a lectura como ferramenta para acceder á aprendizaxe e 
coñecemento 

 Empregar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal 
 Axilizar a lectura e a escritura en todas as áreas 

 Traballar con todo tipo de textos: literarios, expositivos, xornalísticos, 
publicitarios en soporte impreso ou electrónico. 

 Ensinar estratexias de comprensión lectora 

 

12. ACCIÓNS PARA A CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 

Desenrolo do Proxecto Abalar, introducindo aos nenos/as no manexo do ordenador e 
a pizarra dixital. 

A parte do que está contemplado en cada unidade, participaremos nas actividades 
programadas polo equipo de dinamización das TICs.  Empregaremos tódolos medios 
dispoñibles : material  audiovisual diverso  pizarra dixital e  ordenadores portátiles . 

Na materia de Música: Utilizarase soporte AUDIO para actividades como cancións, 
discriminación auditiva etc...  Para traballar a letra das cancións poderase utilizar o 
ordenador e o DVD co fin de que poidan cantar e ler a letra a modo de Karaoke, 
acompañado de imaxes de video. Do mesmo xeito, proxectaranse videos e películas 
adecuadas de temática musical, tanto no DVD, coma no Cañón. Actividades e xogos 



 

musicais a través do soporte informático. Utilización de cámaras de dixitais para 
fotografar ou gravar as representacións, bailes e actuacións que se fagan. 

A aplicación das TIC ao traballo da aula convértese nunha peza clave na educación e 
formación do alumnado. 

 

13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Como o nome indica o que propoñemos dende primaria son medidas de actuación 
ante posibles conflictos na comunidade escolar para unha mellor resolución dos 
problemas e de poder ser que non se repitan eses conflictos 

As medidas a adoptar por todos están recollidas no RRI e propostas polo Observatorio 
de Convivencia do noso centro, se lle presentan esas medidas a toda a comunidade 
escolar e todos intentamos levalas a cabo, dende a puntualidade, o coidado do 
material propio e alleo, manter a limpeza do centro, do material, ou cando facemos 
visitas coidar os lugares que visitamos, evitar insultos, faltas de respeto, é dicir coidar 
a  liberdade de cada un, e así coidamos a liberdade dos demáis, si somos responsables 
dos nosos actos evitaremos moitos conflictos. Cando dicimos nosos actos, nos 
referimos aos dos alumnos, profesores e pais. 

Tamén chamamos a atención  pola necesidade dalgúns cursos de formación  para os 
docentes neste tema, xa que cada día aparecen conflictos diferentes derivados da 
sociedade na que vivimos e que cambia constantemente 

 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

O proxecto lingüístico do noso centro recolle fomentar o uso do galego e así o levamos 
a cabo. Labor que non é difícil xa que a maioría dos alumnos e alumnas son galego-
falantes. Evidentemente temos as asignaturas que a lei dictamina en castelán. No noso 
centro se decidiu impartir en castelán matemáticas. 

Desde este nivel a igual que desde os outros vamos a colaborar en todas as actividades 
e traballos que se nos presenten dende o equipo de Normalización Lingüística e se se 
da o caso contribuir nos coas nosas ideas ou iniciativas. 

 

 



 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

O curso participará nas diferentes actividades complementarias e 
extraescolares que organice o centro e que están contempladas na Programación Xeral 
do centro. Ademais participaremos nas actividades complementarias relacionadas coas 
conmemoracións que se reflexan no calendario escolar deste curso 2015/2016. 

O resto das actividades extraescolares están en relación co entorno do colexio, como 
visitas a Padrón, a casa de Rosalía, como ven sendo costume asistir aos actos do seu 
aniversario, visitas a muíños,fontes e prazas do entorno, aldeas, fábricas, etc. Outras 
actividades teñen relación co mundo da cultura,(teatro, concertos) do medio 
ambiente(visita a Parques Naturais,as Brañas do noso concello, a viñedos próximos da 
zona) ou coa historia (visita a castros, cidades, etc.). 

Imos participar nun proxecto interdisciplinar chamado: “AS VIAXES” que se levará a 
cabo tanto en primaria como en secundaria. A hora de entregar esta programación 
este proxecto ainda se está perfilando, polo que daremos conta del na memoria de fin 
de curso. 

Tamén participaremos no Plan Proxecta de innovación educativa,” Redes Solidarias” e 
no de “Aliméntate ben” co programa de reparto de fruta, nos que xa participamos en 
cursos anteriores. 

 

16. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

As normas de avaliación en Educación Primaria establecen que os profesores avaliarán 
os procesos de enseñanza e a súa su propia práctica docente en relación co logro dos 
obxectivos educativos programados. Esta avaliación terá tamén un carácter continuo e 
formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 

- Nivel de consecución de obxectivos programados. 

- As actividades feitas. 

- A metodoloxía empregada. 

- Temporalización prevista. 

- Contidos establecidos. 

- Materiais e recursos empregados. 

- A organización da aula.  
- O uso do centro de recursos. 
- A relación entre profesor e alumnos. 
- A relación entre os profesores. 
- A convivencia entre os estudiantes. 



 

-Autoavaliación do profesor. 
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0.1- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A programación didáctica que se pretende levar a cabo elabórase de acordo 
coas decisións e consensos acadados nas reunións de centro, partindo dos 
documentos curriculares do centro, e seguindo as directrices e pautas marcadas pola 
C.C.P., en consonancia cos distintos niveis de concreción curricular.  

A acción educativa neste 6º nivel de educación primaria procurará a integración 
das experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de 
aprendizaxe. 

Partindo do currículo oficial e tendo en conta os criterios e acordos recollidos 
no proxecto educativo do centro, planifícase o traballo que se vai a desenvolver ao 
longo deste curso 2015/2016 no 6º nivel de educación primaria. 

A situación legal réxese pola actual lei Orgánica 8/2013,do 9 de decembro, para 
a mellora da calidade educativa(LOMCE), que establece o sistema educativo a nivel 
estatal. 

Ase mesmo este documento baséase no currículo establecido polo Decreto 
105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de educación primaria 
na Comunidade Autónoma de Galicia.  

0.1.1-CONTEXTO 

O centro Eusebio Lorenzo Baleiron de Dodro é un centro público integrado 
(CPI), situado nun concello rural de arredor de 4100 habitantes. Acolle xunto con 
outras cinco escolas unitarias, o alumnado procedente dunha vintena de núcleos de 
poboación rural, núcleos que destacan pola súa dispersión dentro do concello. 

A maioría do alumnado convive cos seus pais, e unha pequena porcentaxe con 
irmáns, avós ou outros familiares. Obsérvanse marcadas diferencias culturais ademais 
de diferentes posiblilidades de medios para a educación entre o alumnado. O número 
de alumnado inmigrante e casi nulo e non hai escolarizado no centro alumnado de 
diferentes etnias. O nivel de estudos realizado pola poboación oscila entre o 25% que 
non ten estudos, o 60% con estudos primarios, o 10% con estudos medios e o 5% con 
estudos superiores. 



 

0.1.1.1-PROFESORADO QUE IMPARTE CLASE NO NIVEL 

TIT@R Áreas  

Santiago Palacios Rodríguez Lingua galega, lingua castelá, 

matemáticas, ciencias sociais, ciencias 

naturais, plástica, educación en valores 

sociais e cívicos 

ESPECIALISTAS 

González López, Mercedes Lingua inglesa 

Fontaina Losada, Mónica Lingua francesa 

 Auxiliar de conversa 

Antelo Allo, José Manuel Educación Musical 

Guerra Castelao,Mª Dolores Relixión 

García Lorenzo, Mª Elva P.T. 

Cuiñas Freire, Rocío A.L. 

Otero Romero, María Josefa Educación Física 

0.1.1.2- ALUMNADO 

CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

NIVEL ALUMNOS NO GRUPO 

6º 14 

O 6º nivel de educación primaria está composto por un grupo de 14 
alumnos(10 nenos e 4 nenas). A maioría deles son de continuidade no centro. Son 
alumnos activos e imaxinativos que experimentan un desenvolvemento cognitivo, 
afectivo e psicomotriz normal. 

Neste nivel encontrámonos con alumnos moi diferentes, procedentes de 
contextos socioculturais dispares, presentando aptitudes moi diversas e levando a 
cabo unha mellor ou peor disposición cara a aprendizaxe. 

 

CARACTERISTICAS Nº DE ALUMNOS 

RELIXIÓN 7 

VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 7 

TRANSPORTE 14 



 

ALUMNOS REPETIDORES 2 

ALUMNOS CON ASIGNATURAS SUSPENSAS 5 

 

0.2- OBXECTIVOS DA ETAPA 

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 
co-municación, 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 
com-portamento 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.  

 

03- CRITERIOS DE AVALIACIÓN RELACIONADOS COS RESPECTIVOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE. 

0.3.1- ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

0.3.2- ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

0.3.3- ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

0.3.4- ÁREA DE MATEMÁTICAS 

0.3.5- ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

0.3.6- ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA(PLÁSTICA) 

0.3.7- ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

 
 

 

 

b 

e 

h 

 B1.1. Iniciación á actividade 

científica. 

B1.2. Emprego de diferentes 

fontes de información. 

 B1.1. Obter información relevante 

sobre feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, facendo 

predicións sobre sucesos naturais, 

 CNB1.1.1. Busca, selecciona e 

organiza información concreta e 

relevante, analízaa, obtén 

conclusións, elabora informes 

 
 

 

 

CCL 

CSIEE 

CAA 

 

 
 

0.3.1- ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 i  B1.3. Lectura de textos 

propios da área. 

 B1.4. Utilización das 

tecnoloxías da información e 

comunicación para buscar e 

seleccionar información, 

simular procesos e comunicar 

conclusións sobre os traballos 

realizados. 

 B1.5. Uso progresivamente 

autónomo do tratamento de 

textos (axuste de páxina, 

inserción de ilustracións ou 

notas, imaxes etc.). Xestión de 

ficheiros. 

integrando datos de observación 

directa e indirecta a partir da 

consulta de fontes directa e 

indirectas e comunicando os 

resultados en diferentes soportes. 

para o rexistro de plan de 

traballo e comunica, de forma 

oral e escrita, as conclusións. 

 

 

CD 

CM

CCT 

 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 

 CMCCT 

 CNB1.1.3. Emprega de 

forma autónoma o tratamento 

de textos (axuste de páxina, 

inserción de ilustracións ou 

notas etc). 

 CCL 

 CSIEE 

 CMCT 

 CD 

 CNB1.1.4. Manexa 

estratexias axeitadas para 

acceder á información dos 

textos de carácter científico. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 

 

b

 

h 

 B1.6. Aproximación 

experimental a cuestións 

científicas próximas á súa 

realidade. 

 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. 

 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. 

 

 

 

CSIE

E 

CAA 

CMC

CT 
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a 

b 

c 

e 

g 

h 
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 B1.7. Traballo individual e 

cooperativo. 

 B1.8. A igualdade entre homes e 

mulleres. A conduta responsable. 

 B1.9. A relación cos demais. A 

resolución pacífica de 

conflitos. Toma de decisións: 

criterios e consecuencias. 

 B1.10. Técnicas de traballo. 

Recursos e técnicas de traballo 

individual. Desenvolvemento 

de hábitos de traballo, esforzo 

e responsabilidade. 

 B1.11. Hábitos de prevención de 

enfermidades e accidentes, na 

aula e no centro. 

 B1.12. Emprego de diversos 

materiais, tendo en conta as 

normas de seguridade. 

 B1.13. Elaboración de 

protocolos de uso das TIC na 

aula. 

 B1.14. Valoración da 

necesidade de controlar o 

tempo destinado ás 

tecnoloxías da información e 

da comunicación e o seu poder 

de adicción. 

 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 

 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 

CMCCT 

CSIEE 

 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. 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CAA 
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a 

b 

c 

e 

g 

h 

i 

m 

 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. 

 B1.4. Realizar proxectos, experiencias 

sinxelas e pequenas investigacións e 

presentar informes coas conclusións 

en diferentes soportes. 

 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. 

 

 

 

 

CMCCT 

CCL CAA 

CSIEE 

 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 

 CMCCT 

 CSC 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 2 - O SER HUMANO E A SAÚDE 

 

 

e 

h 

 B2.1. O corpo humano e o seu 

funcionamento. 

 B2.2. Anatomía e fisioloxía. 

 B2.3. Células, tecidos, órganos, 

aparellos e sistemas. 

 B2.4. Diferentes tipos de 

células. Os virus e as 

bacterias. 

 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. 

 CNB2.1.1. Identifica e localiza 

os principais órganos implicados 

na realización das funcións 

vitais do ser humano. 

 CMCCT 
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e 

h 

 B2.5. As funcións vitais no ser 

humano. 

 B2.6. Función de relación 

(órganos dos sentidos, sistema 

nervioso e aparello locomotor). 

 B2.7. Función de nutrición 

(aparellos respiratorio, 

dixestivo, circulatorio e 

excretor). 

 B2.8. Función de reprodución 

(aparello reprodutor). 

 B2.2. Coñecer o funcionamento de 

células, tecidos, órganos, aparellos, 

sistemas: a súa localización, forma, 

estrutura, funcións, coidados etc. 

 CNB2.2.1. Identifica e describe as 

principais características dos 

aparellos respiratorio, dixestivo, 

locomotor, circulatorio e excretor 

e explica as principais funcións. 

 

 

CMCCT 

CCL 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

h 

k 

m 

 B2.9. Saúde e enfermidade. 

 B2.10. Principais enfermidades 

que afectan aos aparellos e 

sistemas do organismo humano. 

 B2.11. Hábitos saudables para 

previr enfermidades. 

 B2.12. Trastornos alimenticios. 

 B2.13. Efectos nocivos do 

consumo de alcohol e drogas. 

 B2.14. Tipos de dietas. 

 B2.15. Análise de etiquetas de 

produtos. 

 B2.16. Avances da ciencia que 

melloran a saúde e a vida. 

 B2.3. Relacionar determinadas 

prácticas de vida co adecuado 

funcionamento do corpo, 

adoptando estilos de vida 

saudables e coñecendo as 

repercusións para a saúde. 

 CNB2.3.1. Recoñece estilos de 

vida saudables e os seus efectos 

sobre o coidado e mantemento 

do funcionamento global do 

corpo. 

 

 

 

CMCCT 

CCL CSC 

 CNB2.3.2. Coñece e explica os 

principios das dietas equilibradas, 

identificando as prácticas 

saudables para previr e detectar 

os riscos para a saúde. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CNB2.3.3. Recoñece os efectos 

nocivos do consumo de alcohol e 

drogas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 
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 B2.17. Coñecemento de 

actuacións básicas de 

primeiros auxilios. 

 
 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.). 

 

 

 

CMCCT 

CCL CSC 

 CNB2.3.5. Coñece técnicas de 

primeiros auxilios, en situacións 

simuladas e reais. 

 

 

CMCCT 

CSC 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

 

 

e 

h 

 B3.1. Seres vivos, seres 

inertes. Diferenciación. 

 B3.2. Organizaciñon e estrutura 

dos seres vivos: células, tecidos: 

tipos; órganos; aparellos e 

sistemas: principais 

características e funcións. 

 B3.1. Coñecer a estrutura dos seres 

vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 

aparellos e sistemas: identificando as 

principais características e funcións. 

 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 

CMCCT 

 

 

 

e 

h 

l 

 B3.3. Os seres vivos: 

características, clasificación e 

tipos. 

 B3.4. Os animais vertebrados e 

invertebrados, características e 

clasificación. 

 B3.2. Coñecer diferentes niveis de 

clasificación dos seres vivos, 

atendendo ás súas características e 

tipos. 

 CNB3.2.1. Identifica as 

características e clasifica os 

seres vivos: 

- Reino animal. 

- Reino das plantas. 

- Reino dos fungos. 

- Outros reinos. 

 CMCCT 
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 B3.5. As plantas: estrutura e 

fisioloxía. A fotosíntese e a súa 

importancia para a vida na Terra. 

 
 CNB3.2.2. Utiliza guías na 

identificación científica de 

animais e plantas. 

 

 

CMCCT 

CAA 

 CNB3.2.3. Explica a importancia da 

fotosíntese para a vida na Terra. 

 

 

CMCCT 

CCL 

 

 

 

 

 

 

a 

e 

h 

l 

i 
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 B3.6. As relacións entre os seres 

vivos. Cadeas alimentarias. 

Poboacións, comunidades e 

ecosistemas. Características e 

compoñentes dun ecosistema. 

 B3.7. Ecosistemas: pradería, 

poza, lagoa, bosque, litoral e 

cidade e os seres vivos. A 

biosfera, diferentes hábitats 

dos seres vivos. 

 B3.8 Hábitos de respecto e 

coidado cara aos seres vivos. 

 B3.9. Uso de medios tecnolóxicos 

para o estudo dos seres vivos. 

 B3.10. Interese pola 

observación e polo estudo 

rigoroso de todos os seres 

vivos. 

 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. 

 CNB3.3.1. Investiga e explica as 

relacións entre os seres vivos. 

Cadeas alimentarias. Poboacións, 

comunidades e ecosistemas. 

 

 

CMCT 

CCL 

 CNB3.3.2. Recoñece e explica 

algúns ecosistemas: pradería, 

charca, bosque, litoral e cidade e 

os seres vivos que neles habitan. 

 CMCCT 

 CCL 

 CNB3.3.3. Observa e identifica 

diferentes hábitats dos seres 

vivos facendo fincapé no coidado 

destes e nomea 

algunhas causas de extinción de 

especies. 

 CMCCT 

 CSC 

 CNB3.3.4. Usa a lupa e outros 

medios tecnolóxicos para a 

observación científica. 

 CMCCT 
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 B3.11. Uso da lupa 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. 

 

 

 

 

CMCCT 

CCL CD 

CAA 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

 

 

e 

h 

 B4.1. Concepto de enerxía. 

Diferentes formas de enerxía. A 

luz como fonte de enerxía. 

 B4.2. Electricidade: a corrente 

eléctrica. Circuítos eléctricos. 

Magnetismo: o magnetismo 

terrestre. O imán: o compás. 

 B4.3. Os cambios de estado. As 

reaccións químicas: a 

combustión, a oxidación e a 

fermentación. 

 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. 

 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. 

 

 

 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

 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. 

 

 

 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

 

 

e 

h 

 B4.4. Fontes de enerxía e 

materias primas: a súa orixe. 

Enerxías renovables e non 

renovables. 

 B4.5. Fontes de enerxías 

renovables e non renovables. 

 B4.2. Coñecer as características das 

fontes de enerxía e materias 

primas renovables e non 

renovables e relacionalas co 

desenvolvemento enerxético e 

sostible. 

 CNB4.2.1. Identifica e explica 

algunhas das principais 

características das diferentes 

formas de enerxía: mecánica, 

lumínica, sonora, eléctrica, 

térmica e química. 

 

 

CMCCT 

CCL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 O desenvolvemento 

enerxético, sostible e 

equitativo. 

 B4.6. Utilidade dalgúns avances, 

produtos e materiais para a 

sociedade. 

 
 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. 

 

 

 

CMCCT 

CSC CCL 

 

 

e 

h 

 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. 

 B.4.8. Predición de cambios no 

movemento ou na forma dos 

corpos por efecto das forzas. 

 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. 

 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 

CMCCT 

CSIEE CCL 

 CNB4.3.2. Observa de xeito 

sistemático, aprecia e explica os 

efectos da calor no aumento de 

temperatura e dilatación dalgúns 

materiais. 

 CMCCT 

 CCL 

 

 

e 

h 

 B4.9. Observación dalgúns 

fenómenos de natureza eléctrica 

e os seus efectos (luz e calor). 

 B4.4. Realizar experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións sobre 

diferentes fenómenos físicos e 

químicos da materia. 

 CNB4 4.1 Identifica, experimenta 

e exemplifica argumentando 

algúns cambios de estado e a súa 

reversibilidade. 

 CMCCT 
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 B4.10. Atracción e repulsión 

de cargas eléctricas. 

 B4.11. Separación de 

compoñentes dunha mestura 

mediante destilación, filtración, 

evaporación ou disolución. 

 B4.12. Reaccións químicas: a 

combustión, a oxidación e a 

fermentación. 

 B4.13. Normas de prevención 

de riscos. 

 
 CNB4.4.2. Separa os 

compoñentes dunha mestura 

mediante destilación, filtración, 

evaporación ou disolución. 

 CMCCT 

 CNB4.4.3. Presenta conclusións de 

procesos de investigación, 

experiencias sinxelas ou proxectos 

sobre diferentes fenómenos físicos 

e químicos 

da materia, en diferentes 

soportes. 

 

 

 

 

 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CCL CD 

 CNB4.4.4. Identifica e expón as 

principias características das 

reaccións químicas: combustión, 

oxidación e fermentación. 

 

 

CMCCT 

CAA 

 CNB4.4.5. Respecta as normas de 

uso, de seguridade e de 

mantemento dos instrumentos de 

observación e dos materiais de 

traballo. 

 

 

CMCCT CSC 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

 

 

e 

h 

 B5.1. Máquinas e aparellos. 

Tipos de máquinas na vida 

cotiá e a súa utilidade. 

 B5.2. Análise de operadores e 

emprego na construción dun 

aparello. 

 B5.1. Coñecer os principios básicos 

que rexen as máquinas e os 

aparellos. 

 CNB5.1.1. Identifica diferentes 

tipos de máquinas e clasifícaas 

segundo o número de pezas, o 

xeito de accionalas e a acción que 

realizan. 

 

 

CMCCT 

CAA 
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 CNB5.1.2. Observa, identifica e 

describe algúns dos compoñentes 

das máquinas. 

 

 

CMCCT 

CCL 

 CNB5.1.3. Observa e identifica 

algunha das aplicacións das 

máquinas e dos aparellos e a súa 

utilidade para facilitar as 

actividades humanas. 

 

 

CMCCT 

CSC 

 

 

 

g 

h 
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 B5.3. Construción de 

estruturas sinxelas que 

cumpran unha función ou 

condición para resolver un 

problema a partir de pezas 

moduladas. 

 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. 

 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.) 

 

 

 

CMCCT 

CAA CSIEE 

 

 

e 
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 B5.4. A electricidade no 

desenvolvemento das 

máquinas. 

 B5.5. Elementos dos circuítos 

eléctricos. 

 B5.6. Efectos da electricidade. 

 B5.7. Condutores e illantes. 

 B5.8. A relación entre 

electricidade e magnetismo. 

 B5.3. Realizar experiencias sinxelas 

para coñecer as leis básicas que rexen 

a transmisión da corrente eléctrica. 

 CNB5.3.1. Identifica os elementos 

dun circuíto eléctrico, constrúe un 

e explica algúns efectos da 

electricidade. 

 

 

 

CMCCT 

CSIEE CCL 

 CNB5.3.2. Observa e identifica as 

principais características dos 

imáns e relaciona electricidade e 

magnetismo. 

 CMCCT 
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 e 

 h 

 B5.9. A ciencia: presente e 

futuro da sociedade. 

 B5.10. Beneficios e riscos das 

tecnoloxías e produtos. 

 B5.11. Importantes 

descubrimentos e inventos. 

 B5.4. Coñecer os principais avances 

da ciencia e da tecnoloxía.Identificar 

os beneficios e riscos. 

 CNB5.4.1. Coñece e explica 

algúns dos grandes 

descubrimentos e inventos da 

humanidade. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

 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. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

 e 

 h 

 B1.1.Iniciación ao coñecemento 

científico, toma de conciencia das 

fases do mesmo e a súa aplicación 

nas Ciencias sociais. 

 B1.1.Obter información 

concreta e relevante sobre 

feitos ou fenómenos 

previamente delimitados, 

utilizando diferentes fontes 

(directas e indirectas) 

 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 

 CMCCT 

 CCL 

 CD 

 B1.2.Recollida de información do 

tema a tratar, utilizando diferentes 

fontes (directas e indirectas). 

 e 

 h 

 i 

 B1.3.Utilización das tecnoloxías da 

información e a comunicación para 

buscar e seleccionar información, 

simular procesos e presentar 

conclusións. 

 B1.4.Desenvolvemento de estratexias 

para organizar, asimilar e recuperar a 

información obtida mediante 

diferentes métodos e fontes. 

 B1.5.Técnicas de traballo 

intelectual. 

 B1.2.Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación 

para obter información e como 

instrumento para aprender, e 

expresar contidos sobre Ciencias 

sociais. 

 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 

 CMCCT 

 CSC 

 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 

 CMCCT 

 CSC 

 e 

 h 

 b 

 i 

 B1.6.Estratexias para desenvolver a 

responsabilidade, a capacidade de 

esforzo e a constancia no estudo. 

Elaboración dun glosario colectivo. 

 B1.3.Desenvolver a 

responsabilidade, a capacidade de 

esforzo e a constancia no estudo. 

 CSB1.3.1.Emprega con rigor e 

precisión o vocabulario 

adquirido para elaborar 

traballos coa terminoloxía 

axeitada aos temas tratados. 

 CCL 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 
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 o  B1.7.Uso e utilización correcto de 

diversos materiais cos que se 

traballa. 

 B1.8.Utilización e lectura de 

diferentes linguaxes textuais e 

gráficos. 

 
 CCB1.3.2.Expón oralmente de 

forma clara e ordenada, 

contidos relacionados coa 

área, que manifesten a 

comprensión de textos orais e 

/ou escritos. 

 

 

 

 

CCL CAA 

CMCCT 

CSC 

 

 

 

h 

b 

i 

 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. 

 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. 

 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 

CMCCT 

 

 

h 

b 

 B1.10.Utilización de técnicas para 

potenciar a cohesión do grupo e o 

traballo cooperativo. 

 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. 

 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 

 CSB1.5.2.Participa en 

actividades de grupo 

adoptando un comportamento 

responsible. 

 

 

CSC 

CAA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO SEXTO 
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a 

h 

i 

 B1.11. Estratexias para a resolución 

de conflitos, utilización das normas 

de convivencia e valoración da 

convivencia pacífica e tolerante. 

 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. 

 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 

 

 

a 

c 

 B1.12.Participación activa e 

construtiva na vida social. 
 B1.7.Participa dunha maneira 

eficaz e construtiva na vida social 

creando estratexias para resolver 

conflitos e empregando códigos 

de conduta xeralmente aceptados. 

 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 

 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 

 

 

a 

h 

 B1.13.A cooperación e o diálogo 
como valores democráticos 
fundamentais. 

 B1.8.Valorar a cooperación e o 
diálogo como forma de evitar e 
resolver conflitos, fomentando os 
valores democráticos. 

 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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 b 

 d 

 B1.14.Iniciativa emprendedora. 

Actividades de experimentación. 
 B1.9.Desenvolver a creatividade 

e o espírito emprendedor 

aumentando as capacidades 

para aproveitar a información, 

as ideas e presentar conclusións 

innovadoras. 

 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 

 CSB1.9.2.Manifesta autonomía 

na planificación e execución de 

accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 c 

 B1.15.Planificación e xestión de 

proxectos co fin de acadar 

obxectivos. 

 B1.10.Desenvolver actitudes en 

cooperación e de traballo en 

equipo, así como o hábito de 

asumir novos roles nunha 

sociedade en continuo cambio. 

 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 

 CSB1.10.2.Planifica traballos en 

grupo, coordina equipos, toma 

decisións e acepta 

responsabilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

 

 

 

 

h 

g 

e 

i 

 B2.1.Cartografía. Planos, mapas e 

planisferios. 

 B2.2.Tipos de mapas: físicos, 

políticos e temáticos. 

 B2.3. Escalas e signos 

convencionais dun mapa. 

 B2.4.Técnicas de orientación no 

espazo. Elaboración dun itinerario 

de viaxe coa axuda de ferramentas 

dixitais. 

 B2.1.Describir correctamente 

planos e mapas, incluíndo os 

planisferios, interpretando a súa 

escala e signos convencionais. 

 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. 

 

 

CMCCT 

CAA 

 

 

 

e 

g 

h 

 B2.5.O clima. Elementos e 

factores climáticos. 

 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. 

 CSB2.2.1.Define clima, nomea 

os seus elementos e identifica 

os factores que o determinan 

 

 

CMCCT 

CCL 

 

 

 

e 

h 

o 

 B2.6.A paisaxe: elementos que o 

forman, tipos de paisaxes. 

 B2.7.Características dos principais 

paisaxes de España e de Europa 

 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. 

 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. 

 

 

 

CMCCT 

CCL CSC 

 

 

e 

h 

 B2.8.A diversidade xeográfica das 

paisaxes de Europa: relevo, climas e 

hidrografía. 

 B2.9. Utilización e consulta en 

sistemas de información 

xeográfica. 

 B2.4.Identificar as principais 

unidades de relevo de Europa, os 

seus climas e a súa rede 

hidrográfica, localizándoos nun 

mapa. 

CSB2.4.1.Localiza nun mapa o 

relevo de Europa, as súas 

vertentes hidrográficas e o seu 

clima. 

 CMCCT 
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 CSB2.4.2.Recoñece as 

principais características do 

relevo, os ríos e o clima de 

Europa. 

 

 

CMCCT 

CAA 

 

 

 

a 

b 

h 

 B2.10.A intervención humana no 

medio. Consumo responsable. Os 

problemas da contaminación. 

 B2.11.O desenvolvemento 

sostible. 

 B2.12. Elaboración dun plan de 

reciclaxe. 

 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. 

 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 

CMCCT 

CAA CCL 

 

 

 

a 

b 

h 

 B2.13.O cambio climático: causas e 

consecuencias. 

 B2.6. Explicar as consecuencias 

que teñen as 

nosas accións sobre o clima e o 

cambio climático. 

 CSB2.6.1 Explicar as causas e 

consecuencias do cambio 

climático e as actuacións 

responsables para frealo. 

 

 

 

 

CSC 

CMCCT 

CAA CCL 

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

 

 

 

a 

d 

h 

 B3.1.A Unión Europea. 

 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. 

 B3.1.Identificar a estrutura e os 

fins da Unión Europea, explicando 

algunhas vantaxes derivadas do 

feito de formar parte da Unión 

Europea. 

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 
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 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 

 d 

 g 

 h 

 i 

 B3.3.Demografía e poboación. 

Variables demográficas. 

 B3.4.Conceptos demográficos: 

poboación absoluta, densidade de 

poboación distribución espacial, 

crecemento natural e crecemento 

real da poboación. 

 B3.5.Representación gráfica de 

datos demográficos: as pirámides de 

poboación. 

 B3.2.Comprender e interpreta 

os principais conceptos 

demográficos e calculalos a 

partires dos datos de 

poboación. 

 CSB3.2.1.Define poboación 

dun territorio e identifica os 

principais factores que 

inciden nesta e defíneos 

correctamente. 

 CSC 

 CCL 

 CSB3 2.2 Interpreta unha 

pirámide de poboación e 

outros gráficos usados no 

estudo da poboación. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 d 

 g 

 o 

 h 

 B3.6 Poboación de Europa: 

distribución e evolución. 

 B3.3.Distinguir as principais 

características española e 

europea, explicando a súa 

evolución e a súa distribución 

demográfica e representándoa 

graficamente. 

 CSB3.3.1.Describe as 

principais características da 

poboación española e 

europea. 

 CSC 

 CCL 

 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 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   
 CSB3.3.3.Describe os 

factores que condicionan a 

distribución da poboación 

española e europea. 

 CSC 

 CCL 

 CSB3.3.4.Describe a densidade 

de poboación de España 

comparándoa mediante 

gráficos coa media da Unión 

Europea. 

 CSC 

 CMCCT 

 a 

 d 

 o 

 h 

 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. 

 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. 

 CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, 

a emigración a Europa, e a 

chegada de emigrantes ao 

noso país. 

 CSC 

 CCEC 

 CCL 

 CSB3.4.2.Identifica e describe 

os principais problemas 

actuais da poboación: 

superpoboación, 

envellecemento, inmigración 

etc. 

 CSC 

 CCEC 

 h 

 o 

 B3.8.As actividades económicas e os 

sectores produtivos de España e 

Europa. 

 B3.9.A produción de bens e 

servizos. 

 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. 

 CSB3.5.1.Identifica os tres 

sectores de actividades 

económicas e clasifica 

distintas actividades no 

grupo ao que pertencen. 

 CSC 

 CMTC 
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   localizacións nos territorios 

correspondentes 

 

 

 

b 

h 

 B3.10.O consumo e a publicidade. 

Debates sobre a influencia da 

publicidade nas nosas prácticas 

diarias. 

 B3.6.Describir o funcionamento 

da publicidade e as súas técnicas 

distinguindo publicidade 

educativa e publicidade 

consumista. 

 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 

 

 

 

g 

h 

b 

 B3.11.Educación financeira. O 

diñeiro. O aforro. Elaboración dun 

presuposto persoal. 

 B3.7.Tomar conciencia do valor do 

diñeiro e dos seus usos mediante 

un consumo responsable e o 

sentido do aforro. 

 CSB3 7.1.Diferencia entre 

distintos tipos de gasto e 

adapta o seu presuposto a 

cada un deles 

 

 

 

 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

CSC 

 CSB3 7.2.Planifica os seus 

aforros para gastos futuros 

elaborando un pequeno 

presuposto persoal. 

 

 

 

 

CSIEE 

CAA 

CMCCT 

CSC 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS CURSO SEXTO 
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b 

h 

 B3.12.Empregabilidade e espírito 

emprendedor. 

 B3.8.Comprender os beneficios 

que ofrece o espírito 

emprendedor. 

 CSB3 8.1.Desenvolve a 

creatividade e valora a 

capacidade emprendedora 

dos membros dunha 

sociedade. 

 

 

 

CSIEE 

CAA CSC 

 h  B3.13.A empresa. Actividade e 

funcións. 

 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. 

 CSB3.9.1.Identifica diferentes 

tipos de empresa segundo o 

seu tamaño e o sector 

económico ao que pertencen 

ás actividades que 

desenvolven. 

 

 

CSC 

CMCCT 

 CSB3.9.2.Describe diversas 

formas de organización 

empresarial. 

 

 

CCL 

CSC 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

 

 

 

 

 

g 

h 

i 

o 

b 

 B4.1.As idades da historia: 

duración e datación dos feitos 

históricos significativos que as 

acoutan. 

 B4.2.As fontes históricas e a súa 

clasificación. Realización dun traballo 

expositivo seleccionando e 

clasificando distintas fontes 

(artísticas, literarias, gráficas, 

 

 B4.1.Explicar as características de 

cada tempo histórico e certos 

acontecementos que 

determinaron cambios 

fundamentais no rumbo da 

historia. 

 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 

CMCCT 
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 estatísticas, cartográficas, orais, etc.)    

 

 

 

g 

h 

i 

 B4.3.O tempo histórico e a súa 

medida. 

 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. 

 B4.2.Utiliza as nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos 

relevantes. 

 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 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

 

 

 

 

b 

d 

o 

h 

 B4.5.As transformacións 

económicas, políticas, sociais e 

culturais do século XIX. 

 B4.6.España na Idade 

Contemporánea I: o século XIX. 

 B4.7.As transformacións 

económicas, políticas, sociais e 

culturais do século XX. 

 B4.8.España na Idade 

Contemporánea II: o século XX. 

Mulleres e homes relevantes na 

historia de España e Galicia. 

 B4.9.España na Unión Europea. 

 B4.10.O Mundo Actual. 

Realización de arquivos sobre 

temas de actualidade. 

 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. 

 CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do 

tempo as etapas históricas 

máis importantes das 

distintas idades da historia 

en España. 

 

 

 

CMCCT 

CSC CCEC 

 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. 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 
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   España das distintas épocas 

históricas estudadas. 

 CAA 

 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 

CMCCT 

CSC 

 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 

 

 

d 

o 

 B4.11.Noso patrimonio histórico e 

cultural. 

 B4.4.Desenvolver a curiosidade 

por coñecer as formas da vida 

humana no pasado, valorando 

 CSB4.4.1.Identifica, valora e 

respecta o patrimonio natural, 

histórico, cultural e 

 

 

CSC 

CCEC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

 
 

 

 

 
a 

c 

e 

 
 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. 

 
 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. 

 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 

 LCB1.1.2. Transmite as ideas 

con claridade, coherencia e 

corrección. 

 
 

 

 
CCL 

CAA 

 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3.3- ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
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 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. 

 
 

 

 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 
 

 
e 

 
 B1.2. Comprensión e expresión de 

mensaxes verbais e non verbais. 

 
 B1.2. Integrar e recoñecer a 

información verbal e non verbal 

dos discursos orais. 

 
 LCB1.2.1. Emprega 

conscientemente recursos 

lingüísticos e non lingüísticos 

para comunicarse nas 

interaccións orais 

 
 

 
CCL 

 
 

 

 

 
a 

b 

e 

 
 B1.3. Participación en situacións de 

comunicación, espontáneas e 

dirixidas, utilizando un discurso 

ordenado e coherente. 

 
 B1.3. Expresarse de forma oral 

para satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes 

situacións con vocabulario 

preciso e estrutura coherente. 

 
 LCB1.3.1. Exprésase cunha 

pronunciación e unha dicción 

correctas: articulación, ritmo, 

entoación e volume. 

 
 

 
CCL 

 
 LCB1.3.2. Expresa as súas 

propias ideas 

comprensiblemente, 

substituíndo elementos 

básicos do modelo dado. 

 
 

 
CCL 

 
 LCB1.3.3. Participa 

activamente en diversas 

situacións de comunicación: 

- Debates e diálogos. 

 
 

 

 

 

 
CCL CD 

CAA 

CSC 
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   - Exposicións orais con e sen 

axuda das tecnoloxías da 

información e 

comunicación. 

 CSIEE 

 
 LCB1.3.4. Participa 

activamente e de forma 

construtiva nas tarefas de 

aula, cooperando en situación 

de aprendizaxe compartida. 

 
 

 

 

 

 
CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
 

 
 
e 

 
 B.1.4. Valoración crítica de 

mensaxes verbais e non verbais. 

 
 B1.4. Analizar e valorar con 

sentido crítico as mensaxes orais. 

 
 LCB1.4.1. Amosa unha 

actitude de escoita atenta. 

 
 

 
CCL 

 
 LCB1.4.2. Comprende a 

información xeral en textos 

orais de uso habitual, do 

ámbito escolar e social. 

 
 

 

 
CCL 

CAA 

 
LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos 

elementos básicos do texto 

necesarios para a 

comprensión global (léxico, 

locucións). 

 
 

 

 
CCL 

CAA 

 
 

 
e 

 
B1.5. Valoración dos contidos 

transmitidos polo texto. Dedución 

das palabras polo contexto. 

Ampliación do vocabulario. Creación 

de redes semánticas sinxelas. 

 
B1.5. Facer hipóteses sobre o 

significado de palabras a partir do 

seu contexto de uso 

 
LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario 

axeitado á súa idade nas 

expresións axeitadas para as 

diferentes funcións da linguaxe. 

 
 

 
CCL 
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LCB1.5.3. Diferenza polo 

contexto o significado de 

correspondencias fonema- 

grafía idénticas (palabras 

homófonas, homónimas, 

parónimas, polisémicas). 

 
 

 
CCL 

 
 

 
e 

 
B1.6. Comprensión de textos orais 

segundo a súa tipoloxía.Ideas 

principais e secundarias. Ampliación 

do vocabulario. Redes semánticas. 

 
B1.6. Comprender o sentido global 

dos textos orais, recoñecendo as 

ideas principais e secundarias e 

identificar ideas ou valores non 

explícitos. 

 
LCB1.6.1. Identifica o tema do 

texto. 

 
 

 
CCL 

 
LCB1.6.2. Identifica as ideas 

principais dun texto. 

 
 

 

 
CCL 

CAA 

 
LCB1.6.3. Resume un texto 

distinguindo ideas principais e 

secundarias. 

 
 

 

 
CCL 

CCA 

 
 

 

 
b 

e 

 
B1.7. Audición e reprodución de 

textos adecuados ao nivel que 

estimulen o seu interese. 

B1.8. Dramatizacións de textos 

literarios adaptados á idade e de 

producións propias. 

 
B1.7. Memorizar e reproducir textos 

axeitados aos seus gustos e 

intereses, utilizando con 

corrección e creatividade as 

distintas estratexias de 

comunicación oral. 

 
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. 

 
 

 

 

 
CCL 

CAA 

CCEC 

 
 

 

 
a 

e 

 
B1.9. Identificación da finalidade 

comunicativa de textos de diferentes 

tipoloxías: atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, 

 
B1.8. Comprender textos orais 

segundo a súa tipoloxía: 

atendendo á forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, 

 
LCB1.8.1. Sigue instrucións 

dadas para levar a cabo 

actividades diversas. 

 
 

 

 
CCL 

CAA 
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 dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios, 

prescritivos e persuasivos) Ideas 

principais e secundarias. Ampliación 

do vocabulario. Redes semánticas. 

dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, 

literarios, prescritivos e 

persuasivos). 

 
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 

 
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 

 
b 

e 

 
B1.10. Expresión e produción de textos 

orais segundo a súa tipoloxía: 

narrativos, descritivos 

argumentativos, expositivos, 

instrutivos, informativos e 

persuasivos. 

 
B1.9. Producir textos orais breves e 

sinxelos dos xéneros máis 

habituais imitando modelos. 

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 

 
LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas 

básicas despois de escoitar un 

texto e exprésaas oralmente 

en resposta a preguntas 

directas. 

 
CCL 

CCA 
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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 

 
 

 

 

 
a 

b 

e 

 
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. 

 
B1.10. Utilizar de xeito efectivo a 

linguaxe oral: escoitar 

activamente, recoller datos, 

preguntar e repreguntar, 

participar nas enquisas e 

entrevistas e expresar oralmente 

con claridade o propio xuízo 

persoal, de acordo coa súa idade. 

 
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 

 
 

 

 

 
b 

d 

e 

 
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. 

 
B1.11. Valorar os medios de 

comunicación social como 

instrumento de aprendizaxe e de 

acceso a informacións e 

experiencias de doutras persoas. 

 
LCB1.11.1. Resume entrevistas, 

noticias e debates infantís… 

procedentes da radio, 

televisión e da internet. 

 
 

 

 

 

 
CCL CD 

CAA 

CSC 

 
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 
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LCB1.11.3. Realiza entrevistas e 

reportaxes sobre temas do seu 

interese, seguindo modelos. 

 
 

 

 

 
CCL 

CAA 

CSIEE 

 
LCB1.11.4. Prepara, seguindo 

modelos, reportaxes sobre 

temas de seu interese. 

 
 

 

 

 
CCL 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

 
 

 
e 

 
B2.1. Consolidación do sistema de 

lecto-escritura. 

B2.2. Lectura en voz alta de distintos 

tipos de texto. 

 
B2.1. Ler en voz alta diferentes 

textos, con fluidez e entoación 

adecuada. 

 
LCB2.1.1. Le en voz alta, con 

precisión, diferentes tipos de 

textos apropiados á súa idade 

con velocidade, fluidez e 

entoación adecuada. 

 
 

 
CCL 

 
LCB2.1.2. Descodifica con 

precisión e rapidez todo tipo 

de palabras. 

 
 

 
CCL 

 
 

 
e 

 
B2.3. Comprensión de textos, en voz alta 

e en silencio, segundo o seu tipoloxía. 

B2.4. Audición de diferentes tipos de 

textos. 

 
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. 

 
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 
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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). 

 
CCL 

CAA 

 
e 

 
B2.5. Lectura, en silencio, e 

comprensión de distintos tipos de 

texto. 

 
B2.3. Ler en silencio diferentes 

textos valorando o progreso na 

velocidade e a comprensión. 

 
LCB2.3.1. Le en silencio coa 

velocidade adecuada textos 

de diferente complexidade. 

 
CCL 

 
LCB2.3.2. Realiza lecturas en 

silencio resumindo con 

brevidade os textos lidos. 

 
CCL 

 
e 

 
B2.6. Subliñado, esquematización e 

resumo da información relevante 

dun texto. 

 
B2.4. Resumir un texto lido 

reflectindo a estrutura e 

destacando as ideas principais e 

secundarias nos distintos tipos de 

textos. 

 
LCB2.4.1. Capta o propósito de 

diferentes tipoloxía textuais. 

Identifica as partes da súa 

estrutura organizativa, analiza 

a súa progresión temática. 

 
CCL 

CAA 

 
LCB2.4.2. Elabora resumos de 

textos lidos e identifica os 

elementos característicos dos 

diferentes tipos de texto. 

 
CCL 

CAA 
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LCB2.4.3. Recoñece algúns 

mecanismos de cohesión en 

diferentes tipos de texto. 

 
CCL 

 
LCB2.4.4. Elabora esquemas a 

partir de textos expositivos. 

 
CCL 

 
e 

 
B2.7. Comprensión de textos 

segundo a súa tipoloxía. 

 
B2.5. Utilizar estratexias para a 

comprensión de textos de diversa 

índole. 

LCB2.5.1. Interpreta o valor do 

título e as ilustracións. 

 
CCL 

CAA 

LCB2.5.2. Marca as palabras clave 

dun texto que axudan á 

comprensión global. 

 
CCL 

CAA 

LCB2.5.3. Activa 

coñecementos previos 

axudándose deles para 

comprender un texto. 

 
CCL 

CAA 

LCB2.5.4. Realiza inferencias e 

formula hipóteses. 

 
CCL 

CAA 

LCB2.5.5. Comprende a 

información contida nos 

gráficos, establecendo 

relacións coa información que 

aparece no texto relacionada 

con estes. 

 
CCL 

CMCT 

CAA 

LCB2.5.6. Interpreta 

esquemas de chave, números, 

mapas conceptuais sinxelos. 

 
CCL 

CAA 
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e 

 
B2.8. Gusto pola lectura. Hábito lector. 

Lectura de diferentes textos como 

fonte de información, de deleite e 

de diversión. 

B2.9. Selección de libros segundo o 

gusto persoal. 

B2.10. Lectura dos libros 

establecidos no Plan lector. 

 
B2.6. Ler por propia iniciativa 

diferentes tipos de textos. 

 
LCB2.6.1. Ten programado un 

tempo semanal para ler 

diferentes textos. 

 
CCL 

CAA 

CSIEE  
LCB2.6.2. Le voluntariamente 

textos propostos polo mestre 

ou mestra. 

 
CCL 

CAA 

CSIEE  
b 

e 

i 

 
B2.11. Uso da biblioteca para a procura 

de información e utilización da 

mesma como fonte de aprendizaxe 

 
B2.7. Utilizar textos científicos en 

diferentes soportes para 

seleccionar e recoller 

información, ampliar 

coñecementos e aplicalos en 

traballos persoais. 

 
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 

 
a 

b 

e 

 
B2.12. Identificación e valoración 

crítica das mensaxes e valores 

transmitidos polo texto. 

 
B2.8. Concentrarse en entender e 

interpretar o significado dos 

textos lidos. 

 
LCB2.8.1. Deduce o 

significado de palabras e 

expresións con axuda do 

contexto. 

 
CCL 

CAA 

 
LCB2.8.2. Comprende textos 

xornalísticos e publicitarios. 

Identifica a súa intención 

comunicativa. Diferenza entre 

información, opinión e 

publicidade. 

 
CCL 

CAA 

CSC 
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LCB2.8.3. Infire, interpreta e 
formula hipótese sobre o 
contido.  

 
 

 

 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 
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. 

 
 

 

 

 
CCL 

CMCT 

CAA 

 
LCB2.8.5. Interpreta a linguaxe 

figurada, metáforas, 

personificacións, hipérboles e 

xogos de palabras en textos. 

 
 

 

 
CCL 

CCEC 

 
 

 

 

 
a 

e 

i 

 
B2.13. Uso guiado das Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación para 

a localización, selección, 

interpretación e organización da 

información. 

B2.12. Identificación e valoración 

crítica das mensaxes e valores 

transmitidos polo texto. 

 
B2.9. Utilizar as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación de 

modo eficiente e responsable para 

a procura e tratamento da 

información. 

 
LCB2.9.1. Utiliza os medios 

informáticos para obter 

información. 

 
 

 

 

 
CCL CD 

CAA 

 
LCB2.9.2. Interpreta a información 

e fai un resumo da mesma. 

 
 

 

 
CCL 

CAA 
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e 

 
B2.8. Gusto pola lectura. Hábito lector. 

Lectura de diferentes textos como 

fonte de información, de deleite e 

de diversión. 

B2.11. Uso da biblioteca para a procura 

de información e utilización da 

mesma como fonte de aprendizaxe. 

B2.14. Lectura dos libros 

establecidos no Plan lector. 

 
B2.10. Desenvolver o Plan lector que 

dea resposta a unha planificación 

sistemática de mellora da eficacia 

lectora e fomente o gusto pola 

lectura. 

 
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 

 
LCB2.10.2. Expón os argumentos 

de lecturas realizadas dando 

conta dalgunhas referencias 

bibliográficas: autor ou autora, 

editorial, xénero ou 

ilustracións. 

 
 

 

 

 
CCL 

CAA 

CCEC 

 
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 

 
 

 
e 

 
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 

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. 

 
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 

 
 

 

 

 
CCL CD 

CAA 
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 (informativos, literarios, prescritivos 

e persuasivos). 

B3.2. Cohesión do texto: enlaces, 

substitucións léxicas, mantemento 

do tempo verbal e puntuación. 

B3.3. Aplicación das normas 

ortográficas e signos de puntuación 

(punto e coma, guión, dous puntos, 

raia, signos de entoación, 

parénteses, etc). Acentuación. 

B3.4. Orde e presentación. 

 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. 

 
CCL 

CAA 

 
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 

CSIEE 

 
 

 
e 
 

 
B3.5. Normas e estratexias para a 

produción de textos: planificación 

(función, destinatario, estrutura...). 

B3.6. Revisión e mellora do texto. 

B3.7. Realización de ditados. 

 
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 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

  información, redactando os seus 

textos con claridade, precisión e 

corrección, revisándoos para 

melloralos e avaliando, coa axuda 

de guías, as producións propias e 

alleas. 

 
LCB3.2.2. Aplica correctamente 

os signos de puntuación, as 

regras de acentuación e 

ortográficas propias do 

nivel. 

 
 

 

 
CCL 

CAA 

 
LCB3.2.3. Reproduce textos 

ditados con corrección. 

 
 

 
CCL 

 
LCB3.2.4. Emprega estratexias de 

procura e  selección da 

información: tomar notas, 

elaborar esquemas, guións, 

borradores e mapas 

conceptuais. 

 

 
 

 

 

 

 
CCL CD 

CAA 

CSIEE 

 
 

 
e 

 
B3.3. Aplicación das normas 

ortográficas e signos de puntuación 

(punto e coma, guión, dous puntos, 

raia, signos de entoación e 

parénteses).Acentuación. 

 
B3.3. Utilizar o dicionario como 

recurso para resolver dúbidas 

sobre a lingua, o uso ou a 

ortografía das palabras. 

 
LCB3.3.1. Utiliza habitualmente o 

dicionario, en papel e en liña, 

no proceso de escritura. 

 
 

 

 
CCL 

CAA 

 
 

 

 
a 

e 

 
B3.8. Creación de textos utilizando a 

linguaxe verbal e non verbal con 

intención informativa: carteis 

publicitarios. Anuncios. Cómics. 

 
B3.4. Elaborar proxectos 

individuais ou colectivos sobre 

diferentes temas da área. 

 
LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir 

de datos seleccionados e 

organizados procedentes de 

diferentes textos (libros de 

consulta, xornais e revistas). 

 
 

 

 
CCL 

CAA 
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   ou situacións sinxelas, 

recollendo información de 

diferentes fontes (directas, 

libros, Internet), seguindo un 

plan de traballo e expresando 

conclusións. 

 CSIEE 

 
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 

 
 

 
e 

 
B3.2. Cohesión do texto: enlaces, 

substitucións léxicas, mantemento 

do tempo verbal, puntuación. 

 
B3.5. Buscar unha mellora 

progresiva no uso da lingua, 

explorando canles que 

desenvolvan a sensibilidade, a 

creatividade e a estética. 

 
LCB3.5.1. Pon interese e 

esfórzase por escribir 

correctamente de forma 

persoal. 

 
 

 

 
CCL 

CAA 

 
 

 

 
a 

e 

 
B3.8. Creación de textos utilizando a 

linguaxe verbal e non verbal con 

intención informativa: carteis 

publicitarios. Anuncios. Cómics. 

 
B3.6. Favorecer a través da 

linguaxe a formación dun 

pensamento crítico que impida 

discriminacións e prexuízos. 

 
LCB3.6.1. Expresa, por escrito, 

opinións, reflexións e 

valoracións argumentadas e 

usa, de xeito habitual, unha 

linguaxe non sexista. 

 
 

 

 
CCL 

CAA 

 
 

 
e 

 
B3.9. Produción de textos segundo o 

Plan de escritura. 

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. 

 
LCB3.7.1. Planifica e redacta 

textos seguindo uns pasos: 

planificación, redacción, 

revisión e mellora. 

- Determina con antelación 

 
 

 

 

 
CCL 

CAA 

CSIEE 
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   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. 

 

 
 

 

 
CCL 

CSC 

 
 

 

 

 
b 

e 

i 

 
B3.8. Creación de textos utilizando a 

linguaxe verbal e non verbal con 

intención informativa: carteis 

publicitarios. Anuncios. Cómics. 

B3.9. Produción de textos segundo o 

Plan de escritura. 

 
B3.8. Utilizar as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación de 

modo eficiente e responsable para 

presentar as súas producións. 

 
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 LINGUA 

 

 

 
 

 
e 

 
B4.1. A palabra. 

B4.2. Recoñecemento das distintas 

clases de palabras e explicación 

reflexiva do seu uso en situacións 

 
B4.1. Aplicar os coñecementos 

básicos sobre a estrutura da 

lingua, a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario 

(formación e significado das 

 
LCB4.1.1. Identifica todas as 

categorías gramaticais pola 

súa función na lingua: 

presentar ao nome, substituír 

ao nome, expresar 

 
 

 
CCL 
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 concretas de comunicación (nome, 

verbo, adxectivo, preposición, 

adverbio,conxunción, pronomes, 

artigos, interxeccións). 

B4.3. Conxugación dos verbos 

regulares e irregulares máis 

frecuentes. 

palabras e campos semánticos), 

así coma as regras de ortografía 

para favorecer unha 

comunicación máis eficaz. 

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. 

 
CCL 

 
LCB4.1.3. Diferenza familias 

de palabras. 

 
CCL 

 
e 

 
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. 

B4.5. Recoñecemento e observación 

reflexiva 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. Identifica e usa 

sinónimos e antónimos, 

palabras polisémicas e 

homónimas, arcaísmos, 

estranxeirismos e 

neoloxismos, frases feitas, 

siglas e abreviaturas. 

 
CCL 

 
LCB4.2.2. Recoñece palabras 

compostas, prefixos e sufixos e 

crea palabras derivadas. 

 
CCL 

 
LCB4.2.3. Identifica e clasifica os 

diferentes tipos de palabras 

nun texto. 

 
CCL 
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 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). 

  
LCB4.2.4. Recoñece e usa os 

conectores básicos entre 

oracións: causa, consecuencia, 

finalidade... 

 
 

 
CCL 

 
LCB4.2.5. Identifica as oracións 

como unidades de significado 

completo. Recoñece a oración 

simple, diferencia suxeito e 

predicado. 

 
 

 
CCL 

 
 

 
e 

 
B4.7. Uso eficaz do dicionario para 

ampliación de vocabulario e como 

consulta ortográfica e gramatical. 

 
B4.3. Sistematizar a adquisición de 

vocabulario a través dos textos. 

 
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 

 
LCB4.3.2. Selecciona a acepción 

correcta segundo o contexto 

de entre as varias que lle 

ofrece o dicionario. 

 
 

 

 
CCL 

CAA 
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e 

 
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). 

B4.8. Ortografía: utilización das regras 

básicas de ortografía. Regras de 

acentuación. 

B4.9. Clases de nomes: comúns, 

propios, individuais, colectivos, 

concretos e abstractos. 

B4.10. Utilización adecuada dos 

signos de puntuación. 

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. 

 
B4.4. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do coñecemento 

da lingua. 

 
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 

 
LCB4.4.2. Utiliza correctamente 

as normas de concordancia 

de xénero e número na 

expresión oral e escrita. 

 
CCL 

 
LCB4.4.3. Aplica correctamente 

as normas de acentuación e 

clasifica as palabras dun 

texto. 

 
CCL 

 
LCB4.4.4. Usa con corrección os 

signos de puntuación. 

 
CCL 

 
LCB4.4.5. Aplica as normas do 

uso da til. 

 
CCL 

 
 

 

 
e 

i 

 
B4.12. Utilización de material multimedia 

educativo e outros recursos 

didácticos ao seu alcance e 

 
B4.5. Utilizar programas educativos 

dixitais para realizar tarefas e 

avanzar na 

 
LCB4.5.1. Utiliza distintos 

programas educativos dixitais 

como apoio e reforzo da 

 
 

 

 

 
CCL CD 

CAA 
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 propios da súa idade. aprendizaxe. aprendizaxe.  

 
 

 

 

 

 
d 

e 

i 

o 

 
B4.13. As variedades da lingua. 

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. 

 
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. 

 
LCB4.6.1. Valora a variedade 

lingüística de España e o 

español de América. 

 
 

 

 
CCL 

CSC 

 
LCB4.6.2. Recoñece e identifica 

algunhas das características 

relevantes (históricas, 

socioculturais, xeográficas e 

lingüísticas) das linguas oficiais 

. 

 
CCL 

CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 
 

 

 
d 

e 

 
B5.1. Valoración dos textos literarios 

como vehículo de comunicación e 

como fonte de coñecemento doutros 

mundos, tempos e culturas e como 

gozo persoal. 

 
B5.1. Valorar os textos literarios e 

utilizar a lectura como fonte de 

lecer e información e considerala 

como un medio de aprendizaxe e 

enriquecemento persoal. 

LCB5.1.1. Recoñece e valora as 

características fundamentais 

de textos literarios narrativos, 

poéticos e dramáticos. 

 
 

 

 
CCL 

CCEC 

 
 

 

 
d 

e 

 
B5.2. Distinción entre conto e lenda. 

Coñecemento de lendas españolas e 

doutros países. 

B5.3. Lectura guiada de textos narrativos 

de tradición oral, literatura infantil, 

adaptacións de obras clásicas e 

literatura actual. 

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. 

LCB5.2.1. Realiza lecturas 

guiadas de textos narrativos 

de tradición oral, literatura 

infantil, adaptacións de obras 

clásicas e literatura actual. 

 
 

 

 
CCL 

CCEC 

LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe 

figurada, metáforas, 

personificacións, hipérboles e 

xogos de palabras en textos 

literarios. 

 
CCL 

CAA 
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 B5.4. Lectura comentada de poemas, 

relatos e obras teatrais. 

B.5.5. Identificación de recursos 

literarios. 

   

 
 

 

 
d 

e 

 
B5.5. Identificación de recursos 

literarios. 

 
B5.3. Coñecer e valorar os recursos 

literarios da tradición oral: 

poemas, cancións, contos, 

refráns ou adiviñas. 

 
LCB5.3.1. Distingue algúns 

recursos retóricos e métricos 

propios dos poemas 

 
 

 

 
CCL 

CCEC 

 
LCB5.3.2. Utiliza comparacións, 

metáforas, aumentativos, 

diminutivos e sinónimos en 

textos literarios. 

 
 

 

 
CCL 

CCEC 

 
 

 

 

 
d 

e 

i 

 
B5.6. Creación de textos literarios en 

prosa ou en verso, valorando o 

sentido estético e a creatividade: 

contos, poemas, adiviñas, cancións 

e teatro. 

 
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. 

 
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 

 
 

 

 

 
a 

d 

e 

 
B5.7. Comprensión, memorización e 

recitado de poemas co ritmo, 

entoación e dicción adecuados. 

B5.8. Dramatización e lectura 

dramatizada de textos literarios. 

 
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. 

 
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 
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LCB5.5.2. Memoriza e 

reproduce textos orais 

adecuados á súa idade: 

contos, poemas, cancións, 

refráns e adiviñas. 

 

 

 

 
 

 

 

 
CCL 

CAA 

CCEC 

 
 

 

 

 
b 

e 

o 

 
B5.9. 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, especialmente en lingua 

galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de 

gozo persoal. 

 
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 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

b 

g 

B1.1. Proposta de pequenas 

investigacións en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais. 

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. 

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 

 

 

 

 

b 

e 

g 

i 

B1.1. Proposta de pequenas 

investigacións en contextos 

numéricos, xeométricos e 

funcionais. 

B1.2. Realizar e presentar informes 

sinxelos sobre o 

desenvolvemento, resultados e 

conclusións obtidas no proceso de 

investigación. 

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 

 

 

b 

g 

B1.2. Achegamento ao método de 

traballo científico mediante o estudo 

dalgunhas das súas características e 

a súa práctica en situacións sinxelas. 

B1.3. Planificar e controlar as fases 

do método de traballo científico 

en situacións apropiadas ao seu 

nivel. 

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 

 

 

 

b 

e 

g 

B1.2. Achegamento ao método de 

traballo científico mediante o estudo 

dalgunhas das súas características e 

a súa práctica en situacións sinxelas. 

B1.4. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

traballo matemático. 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3.4- ÁREA DE MATEMÁTICAS 
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 B1.3. Confianza nas propias capacidades 

para desenvolver actitudes 

apropiadas e afrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 

 
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 

 

 

 

b 

g 

i 

B1.4. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas e 

presentar resultados. 

B1.5. Superar bloqueos e 

inseguridades ante resolución 

de situacións descoñecidas. 

MTB1.5.1. Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os 

procesos desenvoltos, 

valorando as ideas claves, 

aprendendo para situacións 

futuras similares. 

 

 

 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

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 

 

 

 

 

b 

e 

g 

i 

B1.3. Confianza nas propias capacidades 

para desenvolver actitudes 

apropiadas e afrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 

B1.6. Seleccionar e utilizar as 

ferramentas tecnolóxicas e 

estratexias para o cálculo para 

coñecer os principios 

matemáticos e resolver 

problemas. 

MTB1.6.1. Realiza un proxecto, 

elabora e presenta un informe 

creando documentos dixitais 

propios (texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son...), buscando, 

 

 

 

 

CMCT 

CD CAA 

CCL 
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 B1.4. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter 

información, realizar cálculos 

numéricos, resolver problemas e 

presentar resultados. 

B1.5. Integración nas tecnoloxías da 

información e a comunicación no 

proceso de aprendizaxe. 

 analizando e seleccionando a 

información relevante, 

utilizando a ferramenta 

tecnolóxica axeitada e 

compartindo cos seus 

compañeiros. 

 CSIEE 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

 

 

 

b 

e 

g 

B2.1. Números enteiros, 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 de posición das 

cifras. 

B2.7. O número decimal: décimas, 

centésimas e milésimas. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos de 

números (romanos, naturais, 

fraccións e decimais ata as 

milésimas). 

MTB2.1.1. Identifica os números 

romanos aplicando o 

coñecemento á comprensión 

de datacións. 

 
 

 

 

 
 
CMCT 

CCEC 

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 
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 B2.8. Fraccións propias e 

impropias. Número mixto. 

Representación gráfica. 

B2.9. Os números decimais: valor de 

posición. 

B2.10. Números positivos e 

negativos. 

B2.11. Ordenación de conxuntos de 

números de distinto tipo. 

   

b 

e 

g 

B2.3. Orde numérica. Utilización dos 

números ordinais. Comparación de 

números. 

B2.5. Equivalencias entre os 

elementos do sistema de 

numeración decimal: unidades, 

decenas, centenas etc. 

B2.12. Concepto de fracción como 

relación entre as partes o todo. 

B2.8. Fraccións propias e 

impropias. Número mixto. 

Representación gráfica. 

B2.9. Os números decimais: valor de 

posición. 

B2.13. Redondeo de números decimais 

ás décima, centésima ou milésima 

máis próxima. 

B2.10. Números positivos e 

negativos. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o        seu valor, 

en situacións da vida cotiá. 

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 

MTB2.2.2. Utiliza os 

números negativos en 

contextos reais. 

CMCT 
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 B2.14. Redondeo de números naturais 

ás decenas, centenas e millares. 

   

 g B2.15. Fraccións equivalentes, 

redución de dúas ou máis fraccións 

a común denominador. 

B2.13. Redondeo de números decimais 

á décima, centésima ou milésima 

máis próxima. 

B2.16. Relación entre fracción e 

número decimal, aplicación á 

ordenación de fraccións. 

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. 

MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis 

fraccións a común 

denominador e calcula 

fraccións equivalentes. 

 CMCT 

MTB2.3.2. Redondea números 

decimais á décima, centésima 

ou milésima máis próxima. 

 CMCT 

MTB2.3.3. Ordena fraccións 

aplicando á relación entre 

fracción e número decimal. 

 CMCT 

 g B2.15. Fraccións equivalentes, 

redución de dúas ou máis fraccións 

a común denominador. 

B2.17. Divisibilidade: múltiplos, 

divisores, números primos e 

números compostos. Criterios de 

divisibilidade. 

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). 

MTB2.4.1. Coñece e aplica os 

criterios de divisibilidade por 

2, 3, 5, 9 e 10. 

 CMCT 

 

 

 

b 

e 

g 

B2.18. Estimación de resultados. 

B2.19. Comprobación de resultados 

mediante estratexias aritméticas. 

B2.5. Utilizar os números enteiros, 

decimais, fraccionarios e as 

porcentaxes sinxelas para 

interpretar e intercambiar 

información en contextos da vida 

cotiá. 

MTB2.5.1. Opera cos números 

coñecendo a xerarquía das 

operacións. 

 CMCT 
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 B2.20. Propiedades das operacións e 

relacións entre elas utilizando 

números naturais. 

 
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. 

CMCT 

CCL 

MTB2.5.3. Estima e 

comproba resultados 

mediante diferentes 

estratexias. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B2.17. Divisibilidade: múltiplos, 

divisores, números primos e 

números compostos. Criterios de 

divisibilidade. 

B2.21 Operacións con números 

naturais: suma, resta, 

multiplicación e división. 

B2.22. Potencia como produto de 

factores iguais. Cadrados e cubos. 

Potencias de base 10. 

B2.23. Identificación e uso dos 

termos propios da división. 

B2.20. Propiedades das operacións e 

relacións entre elas utilizando 

números naturais. 

B2.24. Operacións con fraccións. 

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 

MTB2.6.1. Calcula cadrados, cubos 

e potencias de base 10. 

CMCT 

MTB2.6.2. Realiza sumas e restas 

de fraccións co mesmo 

denominador. Calcula o 

produto dunha fracción por 

un número. 

CMCT 

MTB2.6.3. Realiza operacións 

con números decimais. 

CMCT 

MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das 

operacións e os usos da 

paréntese. 

CMCT 

CAA 
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 B2.25. Operacións con números 

decimais. 

B2.26. Utilización dos algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

   

b 

e 

g 

B2.16. Relación entre fracción e 

número decimal, aplicación á 

ordenación de fraccións. 

B2.27. Porcentaxes e 

proporcionalidade. 

B2.28. Expresión das partes 

utilizando porcentaxes. 

B2.29. Correspondencia entre 

fraccións sinxelas, decimais e 

porcentaxes. 

B2.30. Aumentos e diminucións 

porcentuais. 

B2.31. Proporcionalidade directa. 

B2.32. A regra de tres en situacións 

de proporcionalidade directa: lei 

do dobre, triplo, metade. 

B2.33. Resolución de problemas da 

vida cotiá. 

B2.7. Iniciarse no uso das 

porcentaxes e a proporcionalidade 

directa para interpretar e 

intercambiar información e 

resolver problemas en contextos 

da vida cotiá. 

MTB2.7.1. Calcula e utiliza as 

porcentaxes dunha 

cantidade para expresar 

partes. 

CMCT 

MTB2.7.2. Establece a 

correspondencia entre 

fraccións sinxelas, decimais e 

porcentaxes. 

 
 
 
CMCT 

MTB2.7.3. Calcula aumentos 

e diminucións porcentuais. 

 
CMCT 

MTB2.7.4. Usa a regra de tres en 

situacións de 

proporcionalidade directa: lei 

do dobre, triplo, metade, para 

resolver problemas da vida 

diaria. 

 
 

 
CMCT 

CAA 

MTB2.7.5. Resolve problemas da 

vida cotiá utilizando 

porcentaxes e regra de tres en 

situacións de 

proporcionalidade directa, 

explicando oralmente e por 

CMCT 

CCL 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

   escrito o significado dos datos, 

a situación formulada, o 

proceso seguido e as solucións 

obtidas. 

 

b 

g 

B2.17. Divisibilidade: múltiplos, 

divisores, números primos e 

números compostos. Criterios de 

divisibilidade. 

B2.18. Estimación de resultados. 

B2.26. Utilización dos algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división. 

B2.34. Automatización de 

algoritmos. 

B2.35. Descomposición de forma 

aditiva e de forma aditivo- 

multiplicativa. 

B2.36. Descomposición de números 

naturais atendendo o valor de 

posición das súas cifras. 

B2.37. Construción de series 

ascendentes e descendentes. 

B2.38. Obtención dos primeiros 

múltiplos dun número dado. 

B2.39. Obtención de todos os 

divisores de calquera número 

menor de 100. 

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. 

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 

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 

MTB2.8.8. Calcula todos os 

divisores de calquera número 

menor de 100. 

CMCT 

MTB2.8.9. Calcula o mcm e o 

mcd. 

CMCT 

MTB2.8.10. Descompón 

números decimais 

atendendo ao valor de 

posición das súas cifras. 

CMCT 
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 B2.40. Descomposición de números 

decimais atendendo ao valor de 

posición das súas cifras. 

B2.41. Cálculo de tantos por cen en 

situacións reais. 

B2.42. Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

B2.43. Utilización da calculadora. 

 MTB2.8.11. Calcula tantos por 

cen en situacións reais. 

CMCT 

MTB2.8.12. Elabora e 

emprega estratexias de 

cálculo mental. 

CMCT 

CAA 

b 

e 

g 

B2.19. Comprobación de resultados 

mediante estratexias aritméticas. 

B2.44. Resolución de problemas da 

vida cotiá. 

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. 

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 

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 
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BLOQUE 3. MEDIDA 

b 

e 

g 

B3.1. Elección da unidade máis 

axeitada para a expresión dunha 

medida. 

B3.2. Realización de medicións. 

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. 

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. 

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 

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. Comparación de superficies de 

figuras planas por superposición, 

descomposición e medición. 

B3.2. Operar con diferentes 

medidas 

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 

MTB3.2.2. Expresa en forma 

simple a medición da 

CMCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B3.7. Sumar e restar medidas de 

lonxitude, capacidade, masa, 

superficie e volume. 

 lonxitude, capacidade ou masa 

dada en forma complexa e 

viceversa. 

 

MTB3.2.3. Compara e 

ordena medidas dunha 

mesma magnitude. 

 CMCT 

 

 

 

b 

e 

g 

B3.8. Explicación oral e escrita do 

proceso seguido e da estratexia 

utilizada en calquera dos 

procedementos empregados. 

B3.9. Equivalencias entre as medidas de 

capacidade e volume. 

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. 

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as 

equivalencias entre as 

medidas de capacidade e 

volume. 

 CMCT 

MTB3.4.2. Explica de forma oral 

e por escrito os procesos 

seguidos e as estratexias 

utilizadas en todos os 

procedementos realizados. 

 

 

CCL CAA 

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 
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b 

g 

B3.10. O sistema sesaxesimal. 

B3.11. O ángulo como unidade de 

medida dun ángulo. Medida de 

ángulos. 

B3.5. Coñecer o sistema 

sesaxesimal para realizar 

cálculos con medidas 

angulares. 

MTB3.5.1. Resolve 

problemas realizando 

cálculos con medidas 

angulares. 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

b 

g 

B3.12. 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. 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 

 g B4.1. Posicións relativas de rectas 

e circunferencias. 

B4.2. Ángulos en distintas posicións: 

consecutivos, adxacentes, opostos 

polo vértice... 

B4.3. Sistema de coordenadas 

cartesianas. Descrición de 

posicións e movementos. 

B4.4. A representación elemental do 

espazo, escalas e gráficas sinxelas. 

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas 

de paralelismo, 

perpendicularidade, simetría, 

xeometría, perímetro e 

superficie para describir e 

comprender situacións da vida 

cotiá. 

MTB4.1.1. Identifica e 

representa posicións 

relativas de rectas e 

circunferencias. 

 CMCT 

MTB4.1.2. Identifica e 

representa ángulos en 

diferentes posicións: 

consecutivos, adxacentes, 

opostos polo vértice… 

 CMCT 

MTB4.1.3. Describe posicións e 

movementos por 

 CMCT 
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   medio de coordenadas, 

distancias, ángulos, xiros… 

 

MTB4.1.4. Realiza escalas e 

gráficas sinxelas, para facer 

representacións elementais no 

espazo. 

 CMCT 

MTB4.1.5. Identifica en 

situacións moi sinxelas a 

simetría do tipo axial e 

especular. 

 CMCT 

 

 

g 

i 

B4.5. Formas planas e espaciais: figuras 

planas: elementos, relación e 

clasificación. 

B4.6. Clasificación de triángulos 

atendendo os seus lados e os seus 

ángulos. 

B4.2 Coñecer as figuras planas; 

cadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio e rombo. 

MTB4.2.1. Clasifica triángulos 

atendendo aos seus lados e aos 

seus ángulos, identificando as 

relacións entre os seus lados e 

entre ángulos. 

 CMCT 

MTB4.2.2. Utiliza instrumentos 

de debuxo e ferramentas 

tecnolóxicas para a 

construción e exploración 

de formas xeométricas. 

 

 

CMCT 

CD 

 

 

b 

g 

B4.5. Formas planas e espaciais: figuras 

planas: elementos, relación e 

clasificación. 

B4.3. Comprender o método de 

calcular a área dun 

paralelogramo, triángulo, trapecio 

e rombo. Calcular a área de 

figuras planas. 

MTB4.3.1. Calcula a área e o 

perímetro de: rectángulo, 

cadrado e triángulo. 

 CMCT 
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   medio de coordenadas, 

distancias, ángulos, xiros… 

 

MTB4.1.4. Realiza escalas e 

gráficas sinxelas, para facer 

representacións elementais no 

espazo. 

 CMCT 

MTB4.1.5. Identifica en 

situacións moi sinxelas a 

simetría do tipo axial e 

especular. 

 CMCT 

 

 

g 

i 

B4.5. Formas planas e espaciais: figuras 

planas: elementos, relación e 

clasificación. 

B4.6. Clasificación de triángulos 

atendendo os seus lados e os seus 

ángulos. 

B4.2 Coñecer as figuras planas; 

cadrado, rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio e rombo. 

MTB4.2.1. Clasifica triángulos 

atendendo aos seus lados e aos 

seus ángulos, identificando as 

relacións entre os seus lados e 

entre ángulos. 

 CMCT 

MTB4.2.2. Utiliza instrumentos 

de debuxo e ferramentas 

tecnolóxicas para a 

construción e exploración 

de formas xeométricas. 

 

 

CMCT 

CD 

 

 

b 

g 

B4.5. Formas planas e espaciais: figuras 

planas: elementos, relación e 

clasificación. 

B4.3. Comprender o método de 

calcular a área dun 

paralelogramo, triángulo, trapecio 

e rombo. Calcular a área de 

figuras planas. 

MTB4.3.1. Calcula a área e o 

perímetro de: rectángulo, 

cadrado e triángulo. 

 CMCT 
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b 

e 

g 

B4.11. Resolución de problemas de 

xeometría relacionados coa vida 

cotiá. 

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. 

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 

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 

 

 

b 

g 

B5.1. Recollida e clasificación de datos 

cualitativos e cuantitativos. 

B5.1. Recoller e rexistrar unha 

información cuantificable, 

utilizando algúns recursos 

MTB5.1.1. Identifica datos 

cualitativos e cuantitativos en 

situacións familiares. 

 

 

CMCT 

CAA 
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  sinxelos de representación gráfica: 

táboas de datos, bloques de 

barras, diagramas lineais… 

comunicando a información. 

  

b 

g 

B5.2. Construción de táboas de 

frecuencias absolutas e relativas. 

B5.3. Iniciación intuitiva ás 

medidas de centralización: a 

media aritmética, a moda e o 

rango. 

B5.4. Realización e interpretación de 

gráficas sinxelas: diagramas de 

barras, poligonais e sectoriais. 

B5.5. Análise crítica das 

informacións que se presentan 

mediante gráficas estatísticas. 

B5.2. Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos ao 

contorno inmediato. 

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 

MTB5.2.2. Aplica de forma 

intuitiva a situacións familiares 

as medidas de centralización: a 

media aritmética, a moda e o 

rango. 

CMCT 

CAA 

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 

CMCT 

CAA 
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 g B5.6. Carácter aleatorio dalgunhas 

experiencias 

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. 

MTB5.3.1. Identifica 

situacións de carácter 

aleatorio. 

 CMCT 

 

 

b 

g 

B5.6. Carácter aleatorio dalgunhas 

experiencias. 

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. 

MTB5.4.1. Realiza conxecturas e 

estimacións sobre algún xogos 

(moedas, dados, cartas, 

loterías…) 

 

 

CMCT 

CAA 

 

 

 

b 

e 

g 

B5.7. Iniciación intuitiva ao cálculo 

da probabilidade dun suceso. 

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. 

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 
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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 
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BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

m 

k 

B1.1. O autoconcepto. A autovaloración; 

os trazos de personalidade. A 

autoconciencia emocional. A 

respectabilidade e a dignidade 

persoal. O estilo persoal positivo. 

B1.1. Construír o estilo 

persoal baseándose na 

respectabilidade e na 

dignidade persoal 

VSCB1.1.1. Explica o valor da 

respectabilidade e da dignidade 

persoal. 

CSC 

CCL 

VSCB1.1.2. Actúa de forma 

respectable e digna. 

CSC 

CSIEE 

VSCB1.1.3 Coñece e asume os rasgos 

característicos da súa 

personalidade, poñéndoos de 

manifesto asertivamente. 

CAA 

CCL 

m 

a 

B1.2. O autocontrol. A regulación dos 

sentimentos. As estratexias de 

reestruturación cognitiva. A 

resiliencia. 

B1.2. Estruturar un pensamento 

efectivo e independente 

empregando as emocións de 

forma positiva. 

VSCB1.2.1. Utiliza estratexias 

de reestruturación cognitiva. 

CAA 

VSCB1.2.2. Describe o valor da 

reestruturación cognitiva e a 

resiliencia. 

CCL 

CSIEE 

VSCB1.2.3 Aplica o autocontrol á 

toma de decisións, á negociación 

e á resolución de conflitos. 

CSC 

CSIEE 
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m 

b 

 
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. 

 
B1.3. Desenvolver o propio 

potencial, mantendo unha 

motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de 

éxitos individuais e 

compartidos. 

 
VSCB1.3.1. Traballa en equipo 

valorando o esforzo individual e 

colectivo e asumindo 

compromisos para a consecución 

de obxectivos. 

CSC 

CSIEE 

 
VSCB1.3.2. Explica razóns para asumir 

as súas responsabilidades durante 

a colaboración. 

CSC 

CCL 

CSIEE 

 
b 

m 

 
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. 

 
B1.4. Adquirir capacidades para 

tomar decisións de forma 

independente, manexando as 

dificultades para superar 

frustracións e sentimentos 

negativos ante os problemas. 

 
VSCB1.4.1.Propón alternativas á 

resolución de problemas sociais. 

CSC 

CSIEE 

 
VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á 

incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

CSC 

CSIEE 

 
b 

c 

 
B1.5. A toma de decisións persoais 

meditadas: técnicas e recursos. 

Causas e consecuencias das 

 
B1.5. Propoñerse desafíos e 

levalos a cabo mediante unha 

toma de decisións 

 
VSCB1.5.1. Emprega o 

pensamento consecuencial 

para tomar decisións éticas. 

CSC 

CSIEE 
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 acción propias. O sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e 

aos demais. 

persoal, meditada e 

responsable, desenvolvendo un 

bo sentido do compromiso 

respecto a un mesmo e aos 

demais. 

 
VSCB1.5.2. Identifica vantaxes e 

inconvenientes dunha posible 

solución antes de tomar unha 

decisión ética. 

CSC 

CSIEE 

a 

c 

B1.6. A iniciativa. O emprendemento. 

A autoproposta de desafíos. A 

importancia da iniciativa privada na 

vida económica e social. 

B1.7. Busca e elaboración de 

información por diversas fontes. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento 

para conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben 

común. 

VSCB1.6.1. Realiza propostas 

creativas e utiliza as súas 

competencias para abordar 

proxectos sobre valores sociais 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

VSCB1.6.2. Identifica, define 

problemas sociais e cívicos e 

implanta solucións 

potencialmente efectivas 

CSC 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

b 

m 

e 

B2.1. Estratexias da linguaxe oral como 

instrumento de 

comunicación: escoitar, preguntar e 

argumentar. 

B2.1. Utilizar habilidades de 

escoita e o pensamento de 

perspectiva con empatía. 

VSCB2.1.1. Dialoga interpretando e 

dando sentido ao que oe. 

CCL 

CSC 

VSCB2.1.2. Realiza actividades 

cooperativas detectando os 

sentimentos e pensamentos que 

subxacen no que se está a dicir. 

CCL 

CSC 

CSIEE 
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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 

c 

m 

e 

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. 

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. 

VSCB2.2.1. Comparte sentimentos 

durante o diálogo. 

CCL 

CSC 

CSIEE 
VSCB2.2.2. Utiliza os elementos 

que contribúen ao diálogo. 

CCL 

CSC 

e 

m 

B2.3. A aserción. Exposición e defensa 

das ideas propias con argumentos 

fundados e razoables empregando 

estratexias de comunicación 

construtivas. 

B2.3.Empregar a aserción. VSCB2.3.1. Emprega a 

linguaxe positiva. 

CCL 

CSC 

VSCB2.3.2. Autoafírmase con 

respecto. 

CCL 

CSC 

CSIEE 
b 

m 

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. 

B2.4. Dialogar creando 

pensamentos compartidos 

con outras persoas para 

atopar o mellor argumento. 

VSCB2.4.1 Infire e dá o sentido 

adecuado á expresión dos e das 

demais. 

CCL 

CSC 

VSCB2.4.2.utiliza 

correctamente as estratexias de 

escoita activa: clarificación, 

CCL 

CSC 
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   parafraseo, resumo, 

reestruturación, reflexo de 

sentimentos. 

CSIEE 

c 

m 

o 

B2.5. A intelixencia interpersoal. A 

empatía: atención, escoita activa, 

observación e análise de 

comportamentos. O altruísmo. 

B2.5.Establecer relacións 

interpersoais positivas 

empregando habilidades 

sociais. 

VSCB2.5.1.Interacciona con 

empatía. 

CSC 

CCL 

CSIEE 
VSCB2.5.2. Sabe contribuír á 

cohesión dos grupos sociais aos 

que pertence. 

CSC 

CSIEE 

a 

m 

e 

B2.6.Os estereotipos. As consecuencias 

dos prexuízos. Desenvolvemento de 

actitudes de solidariedade ante 

problemas e necesidades das 

persoas máis desfavorecidas. 

B2.7.Identificación, axuizamento 

crítico e rexeitamento das 

situacións de marxinación, 

discriminación e inxustiza social. 

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. 

B2.6. Analizar criticamente as 

consecuencias dos prexuízos 

sociais, reflexionando sobre os 

problemas que provocan e o 

seu efecto nas persoas que os 

sofren. 

VSCB2.6.1.Analiza os problemas 

que orixinan os prexuízos 

sociais. 

CSC 

CSIEE 

VSCB2.6.2.Expón razoadamente as 

consecuencias dos prexuízos 

sociais para as persoas do 

contorno social próximo. 

CCL 

CSC 

CCEC 

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 
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BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

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. 

B3.2.Responsabilidade no  exercicio dos 

dereitos e dos deberes individuais nos 

grupos nos que se integra e 

participación nas tarefas e decisión. 

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 B3.3. 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. 

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 

VSCB3.2.2. Recorre ás 

estratexias de axuda entre 

iguais. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

VSCB3.2.3. Respecta as regras 

durante o traballo en equipo. 

CSC 
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 B3.4. Estruturas e técnicas da 

aprendizaxe cooperativa. 

 
VSCB3.2.4. Emprega destrezas 

de interdependencia positiva. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

a 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. 

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.Explica o concepto de 

norma. 
CCL 

CSC 

VSCB3.3.2. Infire a necesidade das 

normas da súa comunidade 

educativa 

CAA 

CSC 

VSCB3.3.3. Participa na 

elaboración das normas do 

colexio. 

CCL 

CSC 

CSIEE 
VSCB3.3.4. Respecta as 

normas do centro escolar. 

CSC 

c 

m 

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. 

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 e 

posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de 

modo construtivo. 
CSC 

CSIEE 

VSCB3.4.2. Sigue as fases da 

mediación en situacións reais e 

simulacións. 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.4.3. Manexa a linguaxe 

positiva na comunicación de 

pensamentos, intencións e 

posicionamentos nas relacións 

interpersoais. 

CCL 

CSC 
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   VSCB3.4.4. Analiza as emocións, 

sentimentos, posibles 

pensamentos e puntos de vista 

das partes en conflito. 

CSC 

CSIEE 

d 

m 

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. 

B3.5. Practicar o altruísmo no 

contorno próximo 

sensibilizando sobre o seu valor. 

VSCB3.5.1. É capaz de sensibilizar 

sobre causas altruístas 

realizando exposicións orais 

sobre o seu valor e cometidos. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.5.2. Colabora en causas 

altruístas en colaboración coa 

comunidade educativa. 

CSC 

CSIEE 

a 

m 

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. 

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. 

VSCB3.6.1. Realiza xuízos morais de 

situacións escolares. 

CSC 

CSIEE 

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 

d 

o 

B3.9. Conceptualización do dilema 

moral. Resolución de dilemas morais. 

B3.7. Comprender o que é un 

dilema moral e resolver dilemas 

morais para detectar prexuízos 

relativos ás diferenzas culturais. 

VSCB3.7.1. Expresa o que é un 

dilema moral. 

CSC 

CCL 

VSCB3.7.2.Realiza xuízos 

morais. 

CSC 

CSIEE 
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VSCB3.7.3. Analiza e resolve 

dilemas morais en situacións 

reais e simuladas. 

 

 

CSC 

CSIEE 

 
VSCB3.7.4. Resolve dilemas morais en 

relación a prexuízos relativos ás 

diferenzas culturais. 

 

 

CSC 

CSIEE 

 

 

 

a 

d 

o 

B3.10. 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. 

B3.11. Formas de discriminación: 

racismo, xenofobia, desigualdade de 

oportunidades. 

B3.12. Feitos discriminatorios: maltrato, 

exclusión de minorías étnicas, campos 

de concentración, o holocausto, 

segregación por enfermidade. Análise 

destes feitos. 

B3.8. Comprender a declaración 

da 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. 

 
VSCB3.8.1. Analiza formas de 

discriminación: racismo, 

xenofobia, desigualdade de 

oportunidades… 

 

 

CSC 

CSIEE 

 
VSCB3.8.2. Analiza feitos 

discriminatorios: maltrato, 

exclusión de minorías étnicas, 

reclusión en campos de 

concentración, o holocausto, 

segregación por enfermidade. 

CSC 

CSIEE 

 
VSCB3.8.3. Detecta prexuízos e 

analiza conflitos derivados do 

uso de estereotipos no contexto 

escolar. 

CSC 

CSIEE 

 

 

d 

a 

B3.13. Dereitos e deberes. A Declaración 

Universal dos Dereitos 

B3.9. Expresar a relevancia de 

preservar os dereitos de 

 
VSCB3.9.1. Valora e respecta a 

libre expresión. 

 CSC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Humanos: liberdade de expresión e de 

opinión. A liberdade de pensamento, 

de conciencia e de relixión. 

B3.14. Sensibilidade e respecto polos 

costumes, valores morais e modos 

de vida distintos aos propios. 

libre expresión e opinión, 

liberdade de pensamento, de 

conciencia e de relixión 

realizando traballos de análise 

e síntese. 

 
VSCB3.9.2. Comprende, 

interpreta e acepta opinións 

diferentes ás propias. 

CSC 

 
VSCB3.9.3. Relaciona diferentes 

culturas e relixións coas formas de 

pensamento de persoas 

pertencentes a elas. 

 

 

CSC 

CSIEE 

 
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 

 

 

d 

m 

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. 

B3.10. Participar activamente na 

vida cívica valorando a 

igualdade de dereitos e 

corresponsabilidade de homes 

e mulleres. 

 
VSCB3.10.1. Axuíza criticamente 

actitudes de falta de respecto á 

igualdade de oportunidades de 

homes e mulleres. 

 

 

CSC 

CSIEE 

 a B3.16 Os valores sociais e a democracia. 

Os principios de convivencia que 

establecen o Estatuto de autonomía 

de Galicia e 

B3.11. Respectar os valores 

socialmente recoñecidos, 

coñecendo e apreciando os 

valores do Estatuto de 

 
VSCB3.11.1. Axuíza criticamente os 

valores implícitos en diversas 

situacións, de acordo cos que 

 

 

CSC 

CSIEE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a Constitución española. Dereitos e 

deberes. Características que debe 

posuír unha sociedade democrática. 

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. 

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. 

CSC 

CCL 

a 

o 

B3.17. Principios de convivencia que 

establecen o Estatuto de 

autonomía de Galicia e a 

Constitución española. 

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. 

 
VSCB3.12.1. Explica os dereitos e 

deberes básicos da Constitución 

española. 

CSC 

CCL 

 
VSCB3.12.2. Realiza xuízos morais 

sinxelos fundamentados. 

CSC 

CSIEE 

 
VSCB3.12.3. Participa no benestar 

do contorno próxima 

baseándose nos dereitos e 

deberes dos cidadáns e cidadás. 

CSC 

CSIEE 

a 

e 

 
B3.18. Os servizos públicos e bens 

comúns. Defensa, identificación, 

aprecio, respecto e coidado dos bens 

comúns e dos servizos 

 
B3.13. Comprender a importancia 

da contribución dos cidadáns e 

cidadás aos servizos públicos e 

aos bens 

 
VSCB3.13.1. Comprende, valora e 

expón por escrito o deber da 

contribución cidadá ao ben da 

sociedade. 

 
CSC 

CCL 

CSIEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
públicos: contribución da cidadanía a 

través dos impostos. A 

responsabilidade social. A xustiza 

social. 

comúns a través dos 

impostos realizando 

razoamentos críticos. 

 
VSCB3.13.2. Explica a función dos 

impostos de proporcionar recursos 

sociais que melloran a calidade de 

vida dos cidadáns e cidadás. 

 
CSC 

CCL 

 
VSCB3.13.3. Realiza producións 

creativas sobre as 

consecuencias de non pagar 

impostos. 

 
CSC 

CCEC 

CD 

CCL 

CSIEE 
h 

g 

o 

 
 
B3.19 Fontes de enerxía renovables e 

non renovables. Identificación das 

actitudes e estratexias individuais e 

colectivas de consumo enerxético 

responsable. 

 
B3.20. Rutinas individuais para mellorar a 

calidade de vida. Reflexión sobre as 

posibilidades de cambio. 

 
B3.21. Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

buscar e seleccionar e elaborar a 

información e presentar 

 
 
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. 

 
 
VSCB3.14.1. Toma conciencia da 

limitación dos recursos 

enerxéticos e explica as 

consecuencias do esgotamento 

das fontes de enerxía. 

CSC 

CCL 

CSIEE 

 
 
VSCB3.14.2. Investiga os efectos do 

abuso de determinadas fontes de 

enerxía. 

CSC 

CAA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 conclusións 
 
 
B3.22. Realización e interpretación de 

gráficos sinxelos. 

 saúde e a calidade de vida. CSIEE 

 
 
VSCB3.14.4. Expón graficamente 

argumentos para rexeitar 

actividades humanas 

contaminantes. 

 

 

 

 

CSC CD 

CMCT 

CCEC 

 k B3.23. Hábitos de prevención de 

enfermidades e accidentes no 

ámbito escolar e doméstico.. 

B3.24. Actitudes e estratexias de 

promoción de formas de vida 

saudable e de calidade 

B3.25. Os primeiros auxilios 

B3.15 . Ser capaz de realizar 

primeiros auxilios e tomar 

medidas preventivas, valorando 

a importancia de previr 

accidentes domésticos. 

VSCB3.15.1. Razoa as repercusións 

de determinadas condutas de 

risco sobre a saúde e a calidade 

de vida. 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

VSCB3.15.2. Coñece as 

prácticas de primeiros auxilios. 

 

 

CSC 

CSIEE 

 

 

a 

i 

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. 

B3.16. Empregar as novas 

tecnoloxías desenvolvendo 

valores sociais e cívicos en 

contornos seguros. 

VSCB3.16.1. Realiza un uso ético 

das novas tecnoloxías. 

 

 

CD CSC 

VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza 

criticamente os contidos do 

contorno dixital. 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 i 
 
B3.27. O consumo responsable. 

Identificación de actitudes e 

estratexias persoais e colectivas de 

consumo responsable 

B3.28. A publicidade e as súas técnicas. 

Influencia nos hábitos de consumo. 

B3.29. Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

buscar e seleccionar e elaborar a 

información e presentar conclusións. 

 
B3.17. Analizar criticamente a 

influencia da publicidade 

sobre o consumo empregando 

as 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. 

 
 

 
 

 
 

 
CD CSC 

CSIEE 

 
VSCB3.17.2. Reflexiona sobre a 

influenza da publicidade 

expresando as conclusións 

mediante traballos creativos. 

 
CSC 

 
CCEC 

 
CD 

 
VSCB3.17.3. Realiza 

exposicións axuizando 

criticamente hábitos de 

consumo innecesario. 

 
CSC 

 
CCL 

 
CCEC 

 
CSIEE 

 n 
 
B3.30. Busca, selección, análise e 

elaboración de informacións en 

relación cos accidentes de tráfico. 

B3.31. Comunicación da 

información elaborada por 

diferentes medios 

 
B3.18. Investigar sobre a 

prevención de accidentes de 

tráfico xerando iniciativas e 

alternativas persoais. 

 
VSCB3.18.1. Desenvolve 

proxectos relacionados coas 

principais causas dos 

accidentes de tráfico, 

sobre os que se informa 

en diferentes medios de 

comunicación. 

 
 

 
 

 
 

 
CSC 

CSIEE 

CAA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 
B3.32. Identificación de actitudes e 

estratexias individuais e colectivas de 

prevención de riscos viarios 

  
 
VSCB3.18.2. Reflexiona sobre o 

modo no que se poderían evitar 

accidentes de tráfico e expón as 

súas conclusións. 

 
 
CSC 

 
 
CCL 

VSCB3.18.3. Explica as 

principais medidas que se 

poderían tomar para previr 

accidentes de tráfico. 

CSC 

CCL 

CSIEE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 
 

 

 

 
j 

e 

b 

B1.1. Indagación e apreciación das 

posibilidades plásticas e 

expresivas dos elementos naturais e 

artificiais do contexto próximo. 

B1.2. O contexto natural, artificial e 

artístico: posibilidades plásticas dos 

elementos naturais e o seu 

uso con fins expresivos. 

B1.3. Elaboración de protocolos para a 

observación sistemática de 

aspectos, calidades e 

características notorias e sutís das 

imaxes. 

B1.1. Formular opinións cun criterio 

estético, oralmente ou por escrito, 

que expresen o respecto e a riqueza 

das achegas que ofrecen as 

manifestacións artísticas (plásticas, 

visuais ou musicais), apreciando as 

texturas, as formas, as liñas, as 

medidas e as cores. 

EPB1.1.1. Observa e explica 

aspectos, calidades e 

características das obras 

artísticas seguindo un protocolo. 

 
 

 

 

 
CCL CCEC 

CSC 

EPB1.1.2. Utiliza a observación e a 

percepción visual para 

interpretar imaxes. 

 
 

 

 
CCEC 

CAA 

EPB1.1.3. Reflexiona sobre o 

proceso de elaboración dunha 

composición plástica. 

 
 

 

 
CCEC 

CAA 

EPB1.1.4. Recoñece materiais e 

recursos plásticos nas imaxes e 

nas composicións plásticas. 

 
 

 

 
CCEC 

CCL 

EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas 

entre as formas xeométricas do 

seu contexto próximo. 

 
 

 

 
CCEC 

CCL 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

    
EPB1.1.6. Analiza as 

posibilidades de texturas, 

formas, cores e materiais 

aplicados sobre soportes 

distintos. 

 
CCEC 

CCL 

 
j 

e 

b 

 
B1.4. Indagación sobre o uso artístico 

dos medios audiovisuais e 

tecnolóxicos para o traballo con 

fotografías. 

B1.5. Documentación sobre a 

evolución da fotografía e 

valoración das posibilidades do 

formato dixital actual. 

B1.6. Valoración do cine de 

animación como ferramenta de 

aprendizaxe. 

B1.7. Secuenciación dunha 

historia, unha novela e unha 

canción, con imaxes e textos 

explicativos. 

B1.8. Elaboración de carteis aplicando 

coñecementos plásticos e 

audiovisuais. 

B1.9. Iniciación a sinxelas obras de 

animación tendo en conta o son, 

a montaxe, o guión e a 

realización. 

 
B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e 

a interpretación da arte e as imaxes 

fixas e en movemento nos seus 

contextos culturais e históricos, 

comprendendo de maneira crítica o 

significado e a función social, con 

capacidade para elaborar imaxes 

novas a partir dos coñecementos 

adquiridos. 

 
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). 

 
CCEC 

CCL 

 
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. 

 
CCEC 

CCL 

 
EPB1.2.3. Recoñece os temas da 

fotografía. 

 
CCEC 

CCL 
 
EPB1.2.4. Realiza fotografías 

utilizando medios tecnolóxicos, 

analizando a posteriori a 

adecuación do encadramento ao 

propósito inicial. 

 
CCEC 

CAA 

CCL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

    
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. 

 
 

 

 

 
CCEC 

CCL 

CAA 

 
EPB1.2.6. Secuencia unha 

historia en viñetas nas que 

incorpora imaxes e textos, 

seguindo o patrón do cómic. 

 
 

 

 
CCEC 

CAA 

 
EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de 

animación para familiarizarse 

cos conceptos elementais da 

creación audiovisual: guión, 

realización, montaxe, son. 

 
 

 

 

 
CCEC 

CAA CD 

 
 

 

 

 
j 

i 

a 

 
B1.10. Valoración dos medios de 

comunicación e das novas 

tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumentos 

de coñecemento, produción e 

satisfacción. 

B1.11. Uso das tecnoloxías da 

 
B1.3. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación  de 

xeito responsable para a busca, 

creación e difusión de imaxes fixas 

e en movemento. 

 
EPB1.3.1. Manexa programas 

informáticos sinxelos de 

elaboración e retoques de 

imaxes dixitais (copiar, pegar, 

modificar tamaño, cor, brilo, 

contraste, …) que lle serven 

para a ilustración de textos. 

 
 

 
 

 
CD CSC 
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 información e da comunicación 

para coñecer as manifestacións do 

patrimonio cultural e artístico dos 

pobos (autores e autoras, obras e 

documentación). 

B1.12. Uso intencionado da imaxe 

como instrumento de 

comunicación. 

 

  
EPB1.3.2. Coñece os protocolos de 

actuacións para a difusión de 

imaxes propias ou alleas, e 

respecta a propiedade 

intelectual de cada persoa.. 

 
 

 
 

 
CSC 

CD 

 
BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 
 

 

 
j 

b 

 
B2.1. Aplicación de recursos 

gráficos para a expresión de 

emocións, ideas e accións. 

B2.2. Disposición á orixinalidade, a 

espontaneidade e a plasmación de 

ideas, sentimentos e vivencias de 

forma persoal e autónoma, na 

creación dunha obra artística. 

B2.3. Recreación de espazos, 

aplicando conceptos artísticos 

básicos (equilibrio e composición). 

 
B2.1. Realizar producións plásticas 

seguindo pautas elementais do 

proceso creativo, experimentando, 

recoñecendo e diferenciando a 

expresividade dos diversos 

materiais e técnicas pictóricas e 

elixindo as máis axeitadas para a 

realización da obra prevista. 

 
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. 

 
 

 
 

 
CCEC 

 
CAA 

 
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.). 

 
 

 
 

 
CCEC 

 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

    
EPB2.1.3. Debuxa obxectos 

cotiáns, ideas, accións e 

situacións. 

 
 

 
 

 
CCEC 

 
CAA 

 
EPB2.1.4. Experimenta con materiais 

e texturas gráficas con 

creatividade e soltura. 

 
 

 

 
CAA 

CCEC 

 
EPB2.1.5. Valora os elementos e os 

recursos empregados para 

alcanzar o efecto que máis se 

axuste ás propias necesidades. 

 
 

 

 
CAA 

CCEC 

 
EPB2.1.6. Distingue e explica as 

características da cor en canto a 

súa luminosidade, tono e 

saturación 

 
 

 

 
CAA 

CCEC 

 
EPB2.1.7. Obtén diversas texturas a 

partir da aplicación da cor. 

 
 

 

 
CAA 

CCEC 

 
EPB2.1.8. Executa composicións 

pareadas nas que aparecen as 

cores complementarias  

 
 

 

 
CAA 

CCEC 

 

 
EPB2.1.9. Debuxa formas, 

 

 
 

 

 
CCEC 
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   figuras e elementos do contexto 

con dimensións, proporcións, 

tamaños e cores axeitadas 

(paisaxe, bodegón etc.). 

 
CAA 

 

 
EPB2.1.10. Explica coa terminoloxía 

aprendida o propósito dos seus 

traballos e as características dos 

mesmos. 

 

 
CCEC 

 
 
CCL 

 
j 

b 

 
B2.4. Análise das formas de 

representación de volume. 

B2.5. Elaboración de obxectos 

tridimensionais con distintos 

materiais. 

B2.6. Comparación entre as 

formas que adopta a 

representación do espazo en 

diferentes áreas ou ámbitos. 

 
B2.2. Representar volumes 

utilizando recursos como cores, 

claroscuros, corte, dobra e 

encartado. 

 

 
EPB2.2.1. Representa con 

claroscuro a sensación espacial 

de composicións volumétricas 

sinxelas. 

 

 
CCEC 

 
 
CAA 

 

 
EPB2.2.2. Experimenta coa 

superposición de planos para 

crear volumes. 

 

 
CCEC 

 
 
CAA 

 

 
EPB2.2.3. Utiliza a liña 

horizontal como elemento 

expresivo para proporcionar 

sensación de profundidade. 

 

 
CCEC 

 
 
CAA 

EPB2.2.4. Fai obxectos 

tridimensionais utilizando o 

recorte, o encartado e o pegado 

de pezas de diversas formas, 

 

 
CCEC 
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   utilizando diversos tipos de 

materiais. 

 
CAA 

 
d 

j 

 
 
B2.7. Coñecemento e valoración de 

identificadores artísticos de 

diferentes culturas. 

 
B2.8. Interese por coñecer producións 

do patrimonio cultural e artístico 

dos pobos. 

 
B2.9. Valoración do patrimonio 

cultural e artístico para a 

satisfacción con eles e para a súa 

conservación. 

 
B2.10. Elaboración de documentos 

relacionados con obras, creadores e 

creadoras, e manifestacións 

artísticas. 

B2.3. Coñecer as manifestacións 
artísticas máis significativas que 

forman parte do patrimonio artístico 
e cultural, e adquirir unha actitude 

de respecto e valoración dese 
patrimonio. 

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. 

 

 
CSC 

 
 
CCEC 

EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades 

que ofrecen os museos de 

coñecer obras de arte expostas 

neles e goza con elas. 

 
CSC 

CCEC 

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. 

 
CSC 

CCEC 

 
i 

j 

b 

B2.11. Emprego dos medios 

audiovisuais e novas tecnoloxías 

da información e da comunicación 

para o tratamento de imaxes, 

deseño, animación e difusión dos 

traballos elaborados. 

B2.12. Preparación de 

documentos propios da 

comunicación artística. 

B2.4. Utilizar as TIC para a busca e 

tratamento de imaxes, como 
ferramentas para deseñar 

documentos. 

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

como fonte de información e 

documentación para a creación 

de producións propias. 

 
CD 

CCEC 

EPB2.4.2. Manexa programas 

informáticos sinxelos de 

 
CD 

CCEC 
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   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). 

 
CCEC 

CD 

 
a 

b 

j 

B2.13. Elaboración de producións 

plásticas utilizando técnicas mixtas, 

elixindo as técnicas, os 

instrumentos e os materiais de 

acordo coas súas características e 

coa súa finalidade. 

B2.14. Asunción de responsabilidade 

no traballo propio (constancia e 

esixencia 

progresiva) e no traballo 

cooperativo (respecto polas 

achegas e as disposicións das 

demais persoas). 

B2.15. Realización individual ou en 

grupo, con establecemento de 

momentos de revisión e de 

reflexión sobre o proceso seguido. 

B2.5. Realizar producións plásticas, 

participando con interese e 

aplicación no traballo individual ou 

de forma cooperativa, respectando 

os materiais, os utensilios e os 

espazos, desenvolvendo a iniciativa 

e a creatividade, e apreciando a 

correcta e precisa realización dos 

exercicios e das actividades, a orde e 

a limpeza, o respecto polas normas, 

as regras e os/as compañeiros/as. 

EPB2.5.1. Produce obras plásticas, 

logo de escoller as técnicas e os 

instrumentos máis axeitados 

para conseguir unha finalidade 

determinada. 

 
CCEC 

CAA 

EPB2.5.2. Respecta os 

materiais, os utensilios e os 

espazos. 

 
CSC 

CCEC 
 
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. 

 
CSC 

CCEC 

 
EPB 2.5.4. Participa con interese nas 

actividades propostas, 

apreciando a realización correcta, 

precisa, ordenada e 

 
CSC 

CCEC 

CAA  
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   limpa dos exercicios e das 

actividades. 

 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

 
 

 

 

 
g 

b 

j 

 
B3.1. Elaboración de 

composicións plásticas partindo de 

conceptos xeométricos da realidade 

do alumnado. 

B3.2. Uso da cuadrícula para coñecer 

e comprender o termo de escala. 

B3.3. Apreciación das 

posibilidades plásticas e 

expresivas das estruturas 

xeométricas. 

B3.4. Construción de estruturas e 

transformación de espazos usando 

nocións métricas e de perspectiva. 

B3.5. Uso dos instrumentos básicos 

do debuxo xeométrico para 

compor unha creación artística 

partindo dos polígonos 

elementais. 

 
B3.1. Identificar conceptos xeométricos 

na realidade que rodea o alumnado, 

en relación cos conceptos 

xeométricos recollidos 

na área de matemáticas coa súa 

aplicación gráfica. 

 
EPB3.1.1. Identifica os conceptos 

de horizontalidade e 

verticalidade, e utilízaos nas 

súas composicións con fins 

expresivos. 

 
 

 

 

 
CCEC CAA 

CMCCT 

 
EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e 

perpendiculares, usando o 

escuadro e o cartabón. 

 
 

 

 

 
CCEC CAA 

CMCCT 

 
EPB3.1.3. Utiliza a regra 

considerando o milímetro como 

unidade de medida habitual 

aplicada ao debuxo técnico. 

 
 

 

 
CCEC 

CMCCT 

 
EPB3.1.4. Suma e resta segmentos 

utilizando a regra e o compás. 

 
 

 

 
CMCCT 

CCEC 

 
EPB3.1.5. Calcula graficamente a 

mediatriz dun segmento 

utilizando a regra e o compás. 

 
 

 

 
CMCCT 

CCEC 

 
EPB3.1.6. Traza círculos co 

compás coñecendo o raio. 

 
 

 
CMCCT 
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 CCEC 

 

 
EPB3.1.7. Divide a circunferencia 

en dúas, tres, catro e seis 

partes iguais, utilizando o 

material propio do debuxo 

técnico. 

 
 

 
 

 
CMCCT 

CCEC 

 

 
EPB3.1.8. Aplica a división da 

circunferencia á construción de 

estrelas e elementos florais aos 

que posteriormente lles dá cor. 

 
 

 
 

 
 

 
CCEC 

CMCCT 

CAA 

 

 
EPB3.1.9. Continúa series con 

motivos xeométricos (rectas e 

curvas) utilizando unha 

cuadrícula propia facilitada cos 

instrumentos propios do debuxo 

técnico. 

 
 

 
 

 
CCEC 

 
CAA 

 

 
EPB3.1.10. Suma e resta ángulos de 

90, 60, 45 e 30 graos utilizando o 

escuadro e o cartabón. 

 
 

 
CMCCT 
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xeométricas básicas e 

trasladándoa a composicións 

bidimensionais. 

 CAA 

 
EPB3.1.12. Identifica nunha obra 

bidimensional formas 

xeométricas simples. 

 
 

 
 

 
CCEC 

CMCCT 

 
EPB3.1.13. Realiza composicións 

utilizando formas xeométricas 

suxeridas polo ou pola docente. 

 
 

 
 

 
 

 
CCEC 

CMCCT 

CSIEE 

 
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. 

 
 

 
 

 
CMCCT 

CCEC 

 
EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e 

constrúe os polígonos 

elementais, apreciando as súas 

diferenzas e similitudes. 

 
 

 
 

 
CMCET 

CCEC 

 
 

 

 

 
j 

g 

b 

 
B3.6. Exploración e uso adecuado do 

material de debuxo técnico, coa 

finalidade de atopar o máis 

apropiado para o resultado final. 

 
B3.2. Iniciarse no coñecemento e no 

manexo dos instrumentos e dos 

materiais propios do debuxo 

técnico, e empregalo 

adecuadamente. 

 
EPB3.2.1.Coñece e aprecia o 

resultado da utilización correcta 

dos instrumentos de debuxo, e 

valora a precisión dos 

resultados. 

 
 

 
 

 
 

 
CCEC CAA 

CMCCT 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

 

 

a 

e 

B1.1. Comprensión de textos orais 

procedentes da radio, da televisión ou 

da internet, con especial inciden- cia na 

noticia, na entrevista, na re- portaxe 

infantil e nos debates e co- mentarios 

de actualidade, para obter información 

xeral sobre feitos e acontecementos 

que resulten signi- ficativos, 

distinguindo información de opinión, e 

elaboración dun resumo. 

B1.1. Comprender textos orais 

diversos, procedentes da 

radio, da televisión ou da 

internet, interpretando as 

intencións explícitas así como 

as intencións, opi- nións e 

valores non explíci- tos. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas 

principais e secunda- rias dun 

texto oral, proceden- te da 

radio, da televisión ou de 

internet, identificando o tema e 

elaborando un resu- mo. 

 

 

CCL CAA 

LGB1.1.2. Comprende o significado 

literal e inferencial dun texto 

oral, distinguindo a información 

da opinión. 

 

 

CCL 

CSC 
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b 

d 

e 

i 

o 

B1.2. Valoración dos medios de 

comunicación social como instru- 

mento de aprendizaxe e de acceso a 

informacións e a experiencias dou- tras 

persoas. 

B1.3. Uso de documentos audiovi- suais 

como medio de obter, identifi- car, 

seleccionar, clasificar, comparar e 

relacionar con progresiva autono- mía 

informacións relevantes para aprender. 

B1.2.Valorar e utilizar os 

documentos audiovisuais 

dos medios de comunica- 

ción como instrumento de 

aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Identifica en do- 

cumentos audiovisuais a in- 

formación relevante, e valora 

os medios de comunicación 

como instrumento de apren- 

dizaxe. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

LGB1.2.2. Usa documentos 

audiovisuais como medio pa- ra 

obter, identificar, clasificar, 

comparar e relacionar infor- 

macións. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE  
B1.4. Interpretación elemental en textos 

orais da retranca, da ironía e de 

dobres sentidos, recoñecendo a 

primeira como un trazo característi- 

co da lingua galega. 

B1.3. Interpretar a retranca, a 

ironía e os dobres senti- dos, 

entendendo a primeira como 

un trazo característi- co da 

lingua galega 

LGB1.3.1. Interpreta en pro- 

ducións orais a retranca, a 

ironía e os dobres sentidos. 

CCL 

LGB1.3.2. Recoñece a re- tranca 

como un trazo carac- terístico 

da lingua galega. 

CCL 

CCEC 

CSC 
a 

b 

c 

e 

o 

B1.5. Comprensión e produción de textos 

orais para aprender e para in- formarse, 

tanto os creados con fina- lidade 

didáctica como os de uso co- tián, de 

carácter informal (conversas entre 

iguais e no equipo de traballo) e dun 

maior grao de formalización 

(exposicións da clase, entrevistas ou 

debates). 

B1.4. Comprender e produ- cir 

textos orais propios do uso 

cotián ou do ámbito 

académico. 

LGB1.4.1. Participa axeita- 

damente nunha conversa en- 

tre iguais, comprendendo o que 

di o interlocutor e inter- vindo 

coas propostas pro- pias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSEIEE 

LGB1.4.2. Sigue unha expo- sición 

da clase e extrae as ideas máis 

destacadas. 

CCL 

CAA 
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LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións 

na aula ade- cuando o discurso 

ás diferen- tes necesidades 

comunicati- vas (narrar, 

describir e expo- ñer), 

utilizando o dicionario se é 

preciso. 

 

 

 

CCL 

CSIEE 

CAA 

LGB1.4.4. Participa activa- mente 

no traballo en grupo, así 

como nos debates. 

CCL 

CSIEE 

CAA 
LGB1.4.5 Identifica o grao de 

formalidade da situación de 

comunicación e axusta a es- te 

a súa produción. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

 

a 

c 

e 

o 

B1.6. Actitude de escoita adecuada ante 

situacións comunicativas (tole- rancia 

ás opinións, escoita atenta, respecto 

das de quen fala sen inte- rrupcións 

inadecuadas, contacto vi- sual). 

B1.5. Manter unha actitude de 

escoita activa, respec- tando 

as opinións dos e das demais. 

LGB1.5.1. Escoita atenta- mente as 

intervencións dos e das demais 

en actos de fala orais, sen 

interromper. 

 

 

CCL 

CSC 

LGB1.5.2. Respecta as opi- nións 

dos e das demais. 

CCL 

CSC 

 

 

 

 

a 

c 

d 

e 

B1.7. Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas de re- lación 

social especialmente as des- tinadas a 

favorecer a convivencia (debates, 

exposicións curtas, con- 

B1.6. Participar nas diver- sas 

situacións de intercam- bio 

oral que se producen na aula 

amosando valoración e 

respecto polas normas 

LGB1.6.1. Respecta as quendas 

de palabra nos in- tercambios 

orais. 

 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 
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 versas, expresións espontáneas, 

discusións, asembleas, narracións orais, 

entrevistas) con valoración e respecto 

das normas que rexen a in- teracción 

oral (quendas de palabra, roles diversos 

no intercambio, res- pecto ás opinións 

das demais per- soas, ton de voz, 

posturas e xestos adecuados). 

que rexen a interacción oral. LGB1.6.2. Respecta as opi- nións 

das persoas participan- tes nos 

intercambios orais e 

é consciente da posibilidade 

de empregar a lingua galega en 

calquera intercambio oral 

dentro da escola ou fóra de- la. 

 

 

 

CCL CSC 

CCEC 

LGB1.6.3. Emprega unha postura e 

xestualidade adap- tadas ao 

discurso, para re- forzalo e 

facilitar a súa com- prensión, 

procurando a em- patía coa 

persoa interlocuto- ra. 

 

 

 

 

CCL CSC 

CCEC 

LGB1.6.4. Exprésase cunha 

pronuncia e dicción correc- 

tas: articulación, ritmo, ento- 

ación e volume. 

 

 

 

CCL CSC 

CCEC 

LGB1.6.5. Participa activa- mente 

na conversa formu- lando e 

contestando pregun- tas. 

 

 

 

CCL CSC 

CCEC 

 CAA 

 

 

 

a 

b 

e 

B1.8. Uso de estratexias elementais para 

comprender e facer compren- der as 

mensaxes orais: fluidez, cla- ridade, 

orde, léxico apropiado, pro- 

B1.7. Amosar interese por 

expresarse en público co- 

herentemente, sen contra- 

dicións, sen repeticións in- 

LGB1.7.1. Planifica e elabora un 

discurso oral coherente, sen 

contradicións nin repeti- cións 

innecesarias, utilizando 

 

 

CCL CAA 
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 o nuncia correcta, ton de voz, entoa- 

ción, xestualidade. Incorporación das 

intervencións das demais per- soas, 

formulación de preguntas co- 

herentes e percepción das reac- cións. 

necesarias e usando nexos 

adecuados. 

un vocabulario adecuado á 

súa idade. 

 

LGB1.7.2. Elabora un discur- so 

oral cohesivo, utilizando nexos 

adecuados. 

CCL 

LGB1.7.3. Emprega o rexis- tro 

lingüístico (formal ou in- 

formal) adecuado a cada 

contexto. 

CCL 

CSC 

LGB1.7.4. Amosa un discur- so 

oral fluído, claro, cunha 

pronuncia e entoación axei- 

tada e propia da lingua gale- 

ga. 

CCL 

CCEC 

 

 

 

b 

e 

i 

B1.9. Produción de textos orais propios 

dos medios de comunica- ción social 

mediante simulación ou participación 

para ofrecer e compar- tir información 

e opinión. 

B1.8. Elaborar textos pro- pios 

dos medios de comu- 

nicación. 

LGB1.8.1. Elabora textos 

propios dos medios de co- 

municación. 

 

 

 

 

 

CCL CD 

CAA 

CSIEE 

CSC 

 

 

d 

e 

B1.10. Utilización de estratexias para 

potenciar a expresividade das 

mensaxes orais (acenos, miradas, 

posturas corporais). 

B1.9. Reforza a eficacia 

comunicativa das súas 

mensaxes orais coa utiliza- 

ción de elementos propios da 

linguaxe xestual. 

LGB1.9.1. Utiliza a expresivi- dade 

corporal: acenos, mira- das, 

postura corporal... para 

reforzar o sentido das súas 

producións orais. 

 

 

 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

CAA 
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b 

d 

e 

B1.11. Actitude de cooperación e de 

respecto en situacións de aprendi- zaxe 

compartida. 

B1.10. Amosar respecto e 

cooperación nas situacións 

de aprendizaxe en grupo. 

LGB1.10.1. Amosa respecto ás 

ideas dos e das demais e 

contribúe activamente ao 

traballo en grupo. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

e B1.12. Interese por expresarse 

oralmente coa pronuncia e coa en- 

toación adecuadas. 

B1.11. Interesarse por amosar 

unha pronuncia e 

entoación adecuadas. 

LGB1.11.1. Interésase por 

expresarse oralmente coa 

pronuncia e entoación ade- 

cuada a cada acto comunica- 

tivo. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CSIEE a 

d 

e 

o 

B1.13. Uso dunha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

B1.12. Usar unha linguaxe non 

discriminatoria e res- 

pectuosa coas diferenzas. 

LGB1.12.1. Usa unha lingua- xe 

non sexista. 

CCL 

CSC 

LGB1.12.2. Usa unha lingua- xe 

respectuosa coas diferen- zas. 

CCL 

CSC 

a 

d 

e 

o 

B1.14. Recoñecemento e valoración das 

diferenzas dialectais orais da lingua 

galega, como elemento enri- quecedor 

da lingua. 

B1.13. Recoñecer e valorar as 

diferenzas dialectais orais da 

lingua galega. 

LGB1.13.1. Recoñece textos orais 

pertencentes a diferen- tes 

variedades da lingua ga- lega. 

CCL 

CCEC 

LGB1.13.2. Valora as dife- renzas 

dialectais orais da lin- gua 

galega como un símbolo de 

riqueza lingüística e cultu- ral e 

o estándar como varian- te 

unificadora. 

CCL 

CSC 

CCEC 
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a 

d 

e 

o 

B1.15. Identificación da lingua gale- ga con 

calquera contexto de uso oral da lingua: 

en diferentes ámbitos pro- fesionais 

(sanidade, Administración, xustiza, 

educación, medios de co- municación...) 

e en conversas con persoas coñecidas 

ou descoñecidas. 

B1.14. Identificar a lingua 

galega con calquera con- 

texto de uso oral. 

LGB1.14.1. Identifica a lingua 

galega con calquera contexto 

profesional oral: sanidade, 

Administración, xustiza, edu- 

cación, medios de comunica- 

ción... 

CCL 

CCEC 

LGB1.14.2. Recoñece a validez da 

lingua galega para conversas 

con persoas co- ñecidas ou 

descoñecidas. 

CCL 

CCEC 

CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

b 

e 

I 

J 

o 

B2.1. Comprensión da información 

relevante en textos das situacións 

cotiás de relación social: correspon- 

dencia, normas, programas de acti- 

vidades, convocatorias, plans de 

traballo ou regulamentos. 

B2.2. Comprensión de textos proce- dentes 

dos medios de comunicación social 

(incluídas webs infantís e xu- venís) con 

especial incidencia na no- ticia, na 

entrevista e nas cartas á di- rección do 

xornal, para obter infor- mación xeral, 

localizando informa- cións destacadas. 

B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar in- 

formación explícita en tex- tos 

escritos de soportes va- riados 

(webs infantís, libros, carteis) 

e realizar inferen- cias 

determinando inten- cións e 

dobres sentidos. 

LGB2.1.1. Comprende a 

información relevante de tex- 

tos procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios 

de situacións cotiás. 

CCL 

CD 

CSC 

LGB2.1.2. Identifica as ideas 

principais e secundarias dun 

texto (narrativo, descritivo, 

expositivo e argumentativo). 

CCL 

LGB2.1.3. Busca, localiza e 

selecciona información con- 

creta dun texto, deducindo o 

significado de palabras e ex- 

presións polo contexto. 

CCL 

CAA 

CSIEE 
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 B2.3. Comprensión de textos do ámbito 

escolar en soporte papel ou dixital para 

aprender e para infor- marse, tanto os 

producidos con fina- lidade didáctica 

como os de uso so- cial (folletos 

informativos ou publici- tarios, prensa, 

programas, fragmen- tos literarios). 

 
LGB2.1.4. Interpreta metáfo- ras, 

personificacións, hipér- boles, 

ironías e dobres senti- dos en 

textos. 

 

 

 

CCL CAA 

CSIEE 

LGB2.1.5. Identifica a estru- tura 

dun texto e recoñece al- gúns 

mecanismos de cohe- sión. 

 CCL 

LGB2.1.6. Identifica o punto de 

vista do autor ou autora e 

diferencia información, opi- 

nión e publicidade. 

 

 

CCL 

CAA 

LGB2.1.7. Emprega o dicio- nario 

para resolver as dúbi- das de 

vocabulario que atopa nos 

textos. 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, 

selectiva ou integral en 

función das necesidades de 

cada momento. 

 

 

 

CCL CAA 

CSIEE 

 

 

b 

e 

B2.4. Integración de coñecementos e de 

informacións procedentes de 

diferentes soportes para aprender, 

comparando, clasificando, identifi- 

cando e interpretando con especial 

atención aos datos que se transmi- 

ten mediante gráficos, esquemas e 

ilustracións. 

B2.2. Interpretar e com- 

prender a información pro- 

cedente de gráficos, es- 

quemas e ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpreta e com- 

prende a información de grá- 

ficos, esquemas, mapas 

conceptuais e ilustracións, 

relacionando esta co contido 

do texto que a acompaña. 

 

 

 

 

 

CCL CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCT 
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b 

e 

B2.5. Subliñado, esquematización e 

resumo da información relevante dun 

texto. 

B2.3. Realizar o subliñado das 

ideas principais dun texto, e 

esquematizar e re- sumindo 

seu contido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliña- do 

das ideas principais dun texto. 

CCL 

CAA 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas 

dun texto, indicando as ideas 

principais e secunda- rias. 

CCL 

CAA 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun 

texto. 

CCL 

CAA 

b 

e 

B2.6. Uso das estratexias de control do 

proceso lector (anticipación, for- 

mulación de hipóteses, relectura...). 

B2.4. Utilizar estratexias 

para mellorar a lectura. 

LGB2.4.1. Deduce o posible contido 

dun texto antes de le- lo, 

axudándose do título e as 

ilustracións. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as 

palabras clave para acadar a 

comprensión inte- gral, cando é 

preciso. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

b 

e 

i 

B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da 

información e da comunicación para a 

localización, selección, inter- 

pretación e organización da informa- 

ción. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 

información para tratar a 

información nun texto. 

LGB2.5.1. Utiliza as tecnolo- xías 

da información para lo- calizar 

e seleccionar a infor- mación 

nun texto. 

CCL 

CD 

CAA 

LGB2.5.2. Utiliza as tecnolo- xías 

da información para or- 

ganizar a información dun 

texto. 

CCL 

CD 
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LGB2.5.3. Utiliza dicionarios 

dixitais para interpretar a in- 

formación dun texto. 

CCL 

CAA 

CD 

CSIEE b 

e 

o 

B2.8. Realización de diferentes tipos de 

lectura: de investigación, de 

aprendizaxe, de gozo persoal, de 

resolución de problemas. 

B2.6. Realizar diferentes tipos 

de lectura. 

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 

a 

b 

e 

B2.9. Lectura expresiva de textos literarios 

e non literarios, de diferen- te tipoloxía 

textual. 

B2.10. Dramatización e lectura dra- 

matizada de textos literarios e non 

literarios. 

B2.7. Ler expresivamente textos 

de diversa tipoloxía 

(dramatizando cando é 

preciso) con fluidez e preci- 

sión, atendendo á dicción, 

entoación, intensidade de 

voz, ritmo e velocidade, 

adecuados ás diversas si- 

tuacións funcionais da lec- 

tura en voz alta (ler para que 

alguén goce escoitan- do, ler 

para dar a coñecer un texto 

descoñecido, ler para 

compartir información que se 

acaba de localizar) facendo 

participar a au- diencia da súa 

interpreta- ción. 

LGB2.7.1. Descodifica con 

precisión e rapidez as pala- 

bras. 

CCL 

CAA 

LGB2.7.2. Le textos en voz alta 

con fluidez e precisión. 

CCL 

LGB2.7.3. Le textos en voz alta 

con ritmo, velocidade e ton 

da voz adecuados. 

CCL 

LGB2.7.4. Le en voz alta 

adaptándose ao interese do 

auditorio: gozar escoitando, 

obter nova información... 

CCL 

CAA 

CSC 

LGB2.7.5. Fai lecturas dra- 

matizadas de textos. 

CCL 

CSC 
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a 

b 

e 

i 

 
B2.11. Uso da biblioteca de aula e do 

centro, amosando coñecemento da 

súa organización (catalogación, 

funcionamento) e participación en 

actividades literarias e na elabora- 

ción de propostas. 

B2.12. Utilización das bibliotecas, 

incluíndo as virtuais, de xeito cada vez 

máis autónomo, para obter in- 

formación e modelos para a produ- 

ción escrita. 

 
B2.8. Usar as bibliotecas da aula 

e do centro, así como as 

virtuais, con auto- nomía 

abonda, compren- dendo 

como se organiza e 

colaborando no seu coida- 

do e mellora. 

 
LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula 

con autonomía, para obter 

datos e informacións, e 

colabora no seu coidado e 

mellora. 

 
 

 
 

 
 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 
LGB2.8.2. Usa a biblioteca de 

centro con autono- mía,para 

obter datos e infor- macións, e 

colabora no seu coidado e na 

súa mellora. 

 
CCL 

 
CAA 

 
CSC  

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas 

virtuais,para obter datos e in- 

formacións, con autonomía. 

 
CCL 

 
CAA 

 
CD 

 
 

 
 

 
 

 
a 

b 

e 

 
B2.13. Mantemento adecuado e 

ampliación da biblioteca persoal. 

 
B2.9. Ter interese por ter unha 

biblioteca propia, físi- ca ou 

virtual. 

 
LGB2.9.1. Amosa interese pola 

conservación e organi- zación 

dos seus libros físicos e/ou 

virtuais. 

 
 

 
 

 
 

 
CCL 

CAA 

CSC 

 
 

 
 

 
 

 
a 

b 

e 

 
B2.14. Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de expe- riencias e de 

regulación da convi- vencia. 

 
B2.10. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e me- dio de 

comunicación. 

 
LGB2.10.1. Amosa interese pola 

lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de co- 

municación. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CCL CAA 

CSC CCEC 
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a 

b 

e 

m 

B2.15. Desenvolvemento da auto- nomía 

lectora, da capacidade de elección de 

temas e de textos e de expresión das 

preferencias persoais. 

B2.11. Amosar autonomía 

lectora e capacidade de se- 

lección de textos do seu in- 

terese, así como ser quen de 

expresar preferencias. 

LGB2.11.1. Amosa autono- mía 

lectora e capacidade de 

seleccionar textos do seu in- 

terese. 

CCL 

LGB2.11.2. Éxpresa opinións e 

valoracións sobre as lectu- ras 

feitas. 

CCL 

CSC 

CAA 

CSIEE 
a 

d 

e 

o 

B2.16. Análise de textos escritos en 

diferentes variedades da lingua ga- 

lega. 

B2.12. Analizar textos es- 

critos en diferentes varie- 

dades da lingua galega. 

LGB2.12.1. Percibe as dife- renzas 

lingüísticas presentes nas 

variedades da lingua ga- lega. 

CCL 

CCEC 

LGB2.12.2. Valora a varie- dade 

interna da lingua como símbolo 

de riqueza lingüísti- ca e 

cultural, así como o es- tándar 

como variante unifica- dora. 

CCL 

CSC 

CCEC 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

a 

b 

e 

B3.1. Uso das estratexias de planifi- 

cación, de textualización (formato, 

estrutura, ortografía e normas lingü- 

ísticas, puntuación, coherencia e 

cohesión...) e revisión como partes do 

proceso escritor. 

B3.1. Usar as estratexias de 

planificación, textualiza- ción 

e revisión do texto. 

LGB3.1.1. Planifica a elabo- ración 

do texto, antes de co- mezar a 

escribir, xerando ideas, 

seleccionando e estru- turando 

a información, me- diante 

notas, esquemas, guións ou 

mapas concep- tuais. 

CCL 

CSIEE 

CAA 
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LGB3.1.2. Elabora o texto cunha 

estrutura clara, con 

coherencia e cohesionando 

os enunciados. 

 

 

 

CCL CAA 

CSIEE 

LGB3.1.3. Respecta as re- gras de 

puntuación no texto. 

 CCL 

LGB3.1.4. Aplica a norma 

lingüística: ortografía, acen- 

tuación, léxico, morfosintaxe e 

usa unha linguaxe non se- 

xista. 

 

 

 

CCL CSC 

CCEC 

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o 

texto cando é preciso. 

 

 

 

CCL CAA 

CSIEE 

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante 

a elaboración de tex- tos. 

 

 

 

CCL CAA 

CSIEE 

 

 

 

 

a 

b 

e 

i 

B3.2. Composición de textos propios de 

situacións cotiás de relación so- cial 

(correspondencia, normas, pro- 

gramas, convocatorias, plans de tra- 

ballo, mensaxes curtas) de acordo coas 

características propias destes xéneros. 

B3.2. Producir textos de 

diferente tipoloxía que per- 

mitan narrar, describir, re- 

sumir, explicar e expoñer 

opinións, emocións e in- 

formacións relacionadas con 

situacións cotiás e 

LGB3.2.1. Elabora, en dife- rentes 

soportes, textos pro- pios da 

vida cotiá e académi- ca, 

imitando modelos: cartas e 

correos electrónicos, men- 

saxes curtas, normas, pro- 

gramas... 

 

 

 

CCL 

CAA 

CD 
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 B3.3. Composición de textos de 

información e de opinión caracterís- 

ticos dos medios de comunicación 

social sobre feitos e acontecemen- tos 

significativos, con especial inci- dencia 

na noticia, na entrevista, no 

comentario breve sobre libros ou 

música, en situacións reais ou simu- 

ladas. 

aqueles que sexan caracte- 

rísticos dos medios de co- 

municación 

LGB3.2.2. Escribe, en dife- rentes 

soportes, textos pro- pios dos 

medios de comuni- cación, 

imitando modelos. 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos 

de textos (narrativos, 

expositivos, descritivos ou 

argumentativos) adaptando a 

linguaxe ás características 

de cada xénero. 

 

 

CCL 

CAA 

LGB3.2.4. Escribe textos 

coherentes e cohesivos, 

usando o rexistro adecuado. 

 

 

 

CCL CSC 

CCEC 

LGB3.2.5. Resume o contido de 

textos propios do ámbito da 

vida persoal ou familiar ou dos 

medios de comunica- ción. 

 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

 

b 

e 

B3.4. Produción de textos relaciona- dos 

co ámbito académico para ob- ter, 

organizar e comunicar informa- ción 

(cuestionarios, enquisas, resu- mos, 

esquemas, informes, descri- cións, 

explicacións). 

B3.3. Elaborar textos do ámbito 

académico para ob- ter, 

organizar e comunicar 

información. 

LGB3.3.1. Elabora textos do 

ámbito académico para ob- ter, 

organizar e comunicar in- 

formación: cuestionarios, en- 

quisas, resumos, informes... 

 

 

 

CCL CAA 

CSIEE 
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a 

b 

e 

j 

B3.5. Redacción de textos breves 

creativos carteis publicitarios, anun- 

cios, cómics, contos, poemas, can- 

cións, anécdotas... 

B3.4. Elaborar textos bre- ves 

con creatividade. 

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos 

de maneira imaxinati- va ideas, 

sentimentos e/ou emocións; 

narra accións e presenta 

personaxes, obxec- tos e/ou 

lugares: carteis pu- blicitarios, 

anuncios, cómics, contos, 

poemas, cancións, anécdotas... 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

LGB3.4.2. Escribe textos breves 

de carácter creativo con 

certa riqueza léxica. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 
LGB3.4.3. Aprecia os usos 

creativos da linguaxe. 

CCL 

CSC 

CCEC 

CAA 

CSIEE 
 

 

 

 

 

b 

d 

e 

i 

j 

B3.6. Uso progresivamente autóno- mo 

das TIC na busca de informa- ción, o 

tratamento dos textos e a re- alización 

de presentacións. 

B3.5. Usar de maneira 

autónoma as TIC para a 

busca de información, tra- 

tamento dos textos e reali- 

zación de presentacións. 

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura 

de información ou para 

consultar o dicionario. 

 

 

 

 

CCL CD 

CAA 

CSIEE 
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LGB3.5.2. Emprega proce- 

sadores de textos de manei- ra 

autónoma. 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSIEE 

 CD 

LGB3.5.3. Utiliza correctores 

de textos. 

 

 

CCL 

CD 

 CAA 

 CSIEE 

LGB3.5.4. Utiliza as TIC para 

realizar presentacións. 

 

 

CCL 

CD 

 CSIEE 

 

 

 

 

b 

e 

i 

j 

B3.7. Utilización de elementos gráfi- cos e 

paratextuais para facilitar a 

comprensión (ilustracións, gráficos, 

táboas e tipografía) e ilustración 

creativa dos propios textos. 

B3.6. Utilizar recursos grá- ficos 

e paratextuais que fa- ciliten 

a comprensión dos textos e 

contribúan á súa ilustración 

creativa. 

LGB3.6.1. Utiliza recursos gráficos 

e paratextuais para facilitar a 

comprensión dos textos e 

ilustralos de maneira creativa. 

 

 

 

CCL CD 

CSIEE 

 

 

 

 

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 in- 

formación e dos coñecementos. 

B3.7. Coidar a presentación dos 

traballos escritos en calquera 

soporte e valorar  a lingua 

escrita como me- dio de 

comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presenta- ción 

dos traballos escritos, en 

calquera soporte. 

 

 

 

CCL CD 

CAA 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita 

como medio de co- 

municación. 

 

 

CCL 

CSC 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 e B4.1. Uso e identificación intuitiva da 

terminoloxía seguinte nas activida- des 

de produción e interpretación: 

denominación dos textos traballa- dos; 

clases de palabras, sílaba tóni- ca e 

átona; enunciados: frase e ora- ción; 

tipos de enunciado: declarati- vo, 

interrogativo, exclamativo, impe- 

rativo; enlaces: preposición, conxun- 

ción e interxección; grupo de pala- bras: 

núcleo e complementos; subs- tantivos, 

artigos e pronomes, adxec- tivo; tempo 

e modo verbal; persoa gramatical; 

modo imperativo e infini- tivo; 

complementos do nome e com- 

plementos do verbo: o suxeito. 

B4.1. Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical bá- 

sica, implícita e funcional- 

mente, como apoio á com- 

prensión e á produción de 

textos, así como aplicar o 

seu coñecemento no uso da 

lingua. 

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes 

categorías grama- ticais pola 

súa función na lin- gua: 

substantivo, artigo, pro- nome, 

adxectivo, adverbio, verbo, 

preposición, conxun- ción e 

interxección. 

 

 

CCL CAA 

LGB4.1.2. Conxuga e usa con 

corrección as formas verbais 

persoais e non per- soais dos 

verbos. 

 

 

CCL CAA 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que 

conforman cada palabra, 

diferenciando a síla- ba tónica 

das átonas. 

 

 

CCL CAA 

LGB4.1.4. Identifica e clasifi- ca os 

diferentes tipos de enunciado: 

declarativo, inte- rrogativo, 

exclamativo e im- perativo. 

 

 

CCL CAA 

LGB4.1.5. Identifica as ora- cións 

simples, recoñecendo o verbo 

e os seus comple- mentos: o 

suxeito; utiliza co- 

rrectamente a concordancia 

de xénero e número e reco- 

ñece os complementos do 

nome. 

 

 

CCL CAA 
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b 

e 

B4.2. Coñecemento das normas 

ortográficas, apreciando o seu valor 

social e a necesidade de cinguirse a 

elas nos escritos. 

B4.3. Uso de procedementos de 

derivación, de comparación e de 

contraste para xulgar sobre a co- 

rrección das palabras e xeneralizar as 

normas ortográficas. 

B4.2. Coñecer e aplicar as 

normas ortográficas xerais 

e as de acentuación en par- 

ticular, apreciando o seu valor 

social e a necesidade de 

cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica correcta- mente 

as normas de acen- tuación 

xerais e de acentua- ción 

diacrítica, así como as demais 

normas ortográficas, e aprecia 

o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas. 

 

 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

 

e 

e 

B4.4. Comparación e transformación de 

enunciados, mediante inserción, 

supresión, cambio de orde, segmen- 

tación e recomposición, para xulgar 

sobre a gramaticalidade dos resulta- 

dos e facilitar o desenvolvemento dos 

conceptos lingüísticos e da me- 

talinguaxe. 

B4.5. Comparación de estruturas 

sintácticas diversas para observar a súa 

equivalencia semántica ou posi- bles 

alteracións do significado. 

B4.6. Observación da inserción e 

coordinación de oracións como pro- 

cedementos propios da explicación, 

tanto na escritura como na expre- sión 

oral. 

B4.3. Utilizar correctamente as 

regras de puntuación, así 

como unha sintaxe adecuada 

nas producións orais e 

escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con 

correccións os signos de 

puntuación. 

 CCL 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe 

adecuada nas súas produ- 

cións. 

CCL 

LGB4.3.3. Respecta as nor- mas 

morfosintácticas de co- 

locación do pronome átono. 

CCL 

CSC 

CCEC 

 e B4.7. Exploración das posibilidades do uso 

de diversos enlaces entre oracións 

(causa, consecuencia, fina- lidade, 

contradición, condición...), 

así como doutros elementos de co- 

B4.4. Recoñecer e empre- gar 

axeitadamente os co- 

nectores, así como outros 

elementos de cohesión. 

LGB4.4.1. Usa axeitadamen- te 

diversos conectores entre 

oracións: causa, consecuen- 

cia, finalidade, contradición, 

condición... 

 

 

CCL CAA 
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 hesión, en relación coa composición de 

textos. 

 
LGB4.4.2. Recoñece deter- 

minados procesos de cohe- 

sión nos textos: anáfora, dei- 

xe, elipse, sinónimos... 

CCL 

CAA 

e B4.8. Identificación, en oracións, do verbo 

e os seus complementos, es- 

pecialmente o suxeito, así como o 

papel semántico deste (axente, pa- 

ciente e causa). 

B4.9. Transformación de oracións de activa 

en pasiva, e viceversa, para mellorar a 

comprensión de determi- nados textos. 

B4.5. Identificar o papel 

semántico do suxeito e 

transformar oracións acti- 

vas en pasivas, e vicever- sa, 

para mellorar a com- 

prensión e a produción de 

textos. 

LGB4.5.1. Identifica, en ora- 

cións, o papel semántico do 

suxeito.. 

CCL 

CAA 

LGB4.5.2. Transforma ora- cións 

activas en pasiva, e vi- ceversa. 

CCL 

CAA 

e B4.10. Práctica do paso de estilo 

directo a estilo indirecto na narra- 

ción, e viceversa, para mellorar a 

produción de textos. 

B4.6. Transformar un texto 

narrativo de estilo directo 

noutro de estilo indirecto e 

viceversa. 

LGB4.6.1. Transforma un texto 

narrativo de estilo direc- to 

noutro de estilo indirecto e 

viceversa. 

CCL 

CAA 

b 

e 

i 

B4.11. Uso eficaz do dicionario, en papel 

ou dixital, na busca da amplia- ción do 

vocabulario e como consulta 

ortográfica e gramatical. 

B4.12. Ampliación do vocabulario, 

mediante o traballo con palabras si- 

nónimas, antónimas, homónimas, 

polisémicas; aumentativos e diminu- 

tivos, arcaísmos, neoloxismos, es- 

tranxeirismos, frases feitas, siglas e 

abreviaturas. 

B4.7. Ampliar o vocabulario a 

partir do uso do dicionario e 

do traballo e reflexión so- bre 

as palabras que con- forman a 

lingua. 

LGB4.7.1. Usa axeitadamen- te o 

dicionario para buscar calquera 

palabra, seleccio- nando a 

acepción precisa segundo cada 

contexto. 

CCL 

CAA 

CD 

LGB4.7.2. Recoñece e crea 

palabras derivadas (prefixa- 

ción e sufixación) e compos- 

tas. 

CCL 

CAA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B4.13. Ampliación do vocabulario 

mediante os procedementos de cre- 

ación de palabras: derivación (prefi- 

xos e sufixos) e composición. 

 
LGB4.7.3. Recoñece e usa 

sinónimos, antónimos, ho- 

mónimos, palabras polisémi- 

cas, arcaísmos, neoloxismos, 

estranxeirismos, frases fei- tas, 

siglas e abreviaturas. 

CCL 

CAA 

a 

d 

e 

h 

m 

o 

B4.14. Coñecemento das caracterís- ticas 

relevantes (históricas, sociocul- turais...) 

da lingua galega e identifi- cación e 

valoración desta lingua dentro da 

realidade plurilingüe e plu- ricultural de 

España e de Europa. 

B4.8. Coñecer as caracte- rísticas 

relevantes da lingua galega e 

identificar e valo- rar esta 

lingua dentro da realidade 

plurilingüe e plu- ricultural de 

España e de Europa. 

LGB4.8.1. Identifica as ca- 

racterísticas relevantes (his- 

tóricas, socioculturais...) da 

lingua galega. 

CCL 

CCEC 

LGB4.8.2. Identifica e valora a 

lingua galega dentro da re- 

alidade plurilingüe e pluricul- 

tural de España e de Europa. 

CCL 

CSC 

CCEC 

a 

b 

d 

e 

m 

o 

B4.15. Comparación entre aspectos das 

linguas que o alumnado coñece e/ou 

está a aprender para mellorar os 

procesos comunicativos e reco- ñecer 

as interferencias. 

B4.9. Establecer relacións entre 

as diversas linguas que utiliza 

ou está a apren- der o 

alumnado para refle- xionar 

sobre como mellorar os seus 

procesos comuni- cativos na 

lingua galega. 

LGB4.9.1. Recoñece e evita as 

interferencias entre as lin- guas 

que está a aprender. 

CCL 

CCEC 

LGB4.9.2. Identifica diferen- zas, 

regularidades e seme- llanzas 

sintácticas, ortográfi- cas, 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

b 

d 

e 

o 

B5.1. Escoita, memorización e re- 

produción de textos procedentes da 

literatura popular oral galega (re- 

fráns, adiviñas, lendas, contos, po- 

emas, conxuros, cancións, ditos, 

romances, cantigas) e da literatura 

galega en xeral. 

B5.2. Valoración e aprecio do texto 

literario galego (oral ou non) como 

vehículo de comunicación, fonte de 

coñecemento da nosa cultura e co- 

mo recurso de gozo persoal. 

B5.1. Escoitar, memorizar, 

reproducir e valorar textos 

procedentes da literatura 

popular galega e da litera- 

tura galega en xeral. 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e 

reproduce textos proceden- tes 

da literatura popular oral galega 

(refráns, adiviñas, lendas, 

contos, poemas, conxuros, 

cancións, ditos, romances, 

cantigas) e da lite- ratura galega 

en xeral. 

CCL 

CAA 

CCEC 

LGB5.1.2. Valora os textos da 

literatura galega (oral ou non) 

como fonte de coñece- mento 

da nosa cultura e co- mo 

recurso de gozo persoal. 

CCL 

CCEC 

b 

d 

e 

i 

B5.3. Lectura persoal, silenciosa e en voz 

alta de obras en galego ade- 

cuadas á idade e aos intereses (con- to, 

cómic, novela). 

B5.4. Lectura guiada de textos da 

literatura infantil, adaptacións de 

obras literarias clásicas e literatura 

actual en diversos soportes. 

B5.2. Ler textos e obras en 

galego da literatura infantil, 

adaptacións de obras clási- 

cas e literatura actual, 

adaptadas á idade e en di- 

ferentes soportes. 

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 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 

 

 

b 

d 

e 

B5.5. Lectura comentada de poe- mas, de 

relatos e de obras teatrais tendo en 

conta as convencións lite- rarias 

(xéneros, figuras) e a presen- za de 

certos temas e motivos repeti- tivos e 

tópicos. 

B5.3. Analizar as caracte- rísticas 

dos diferentes xé- neros e as 

figuras literarias, así como 

temas e tópicos recorrentes. 

LGB5.3.1. Recoñece as 

características fundamentais 

dos diferentes xéneros litera- 

rios: narrativa, poesía e tea- 

tro. 

 

 

CCL 

CCEC 

LGB5.3.2. Distingue algúns 

recursos retóricos e métricos 

propios dos poemas. 

CCL 

LGB5.3.3. Identifica e em- prega 

algunhas figuras litera- rias: 

comparacións, metáfo- ras, 

personificacións, hipér- boles e 

xogos de palabras. 

CCL 

CCEC 

CAA 

LGB5.3.4. Identifica temas e 

tópicos recorrentes na litera- 

tura. 

CCL 

CCEC 

 

 

b 

e 

B5.6. Recreación e composición de 

poemas e relatos para comunicar 

sentimentos, emocións, estados de 

ánimo, lembranzas, recoñecendo as 

características dalgúns modelos. 

B5.4. Recrear e compoñer 

poemas e relatos a partir de 

modelos dados. 

LGB5.4.1. Recrea e compón 

poemas e relatos, a partir de 

modelos dados, para comu- 

nicar sentimentos, emocións, 

estados de ánimo, lembran- 

zas. 

 

 

 

CCL 

CCEC 

CSC 

 

 

 

b 

d 

e 

B5.7. Dramatización e lectura dra- 

matizada de textos literarios diver- 

sos. 

B5.5. Participar activamen- te en 

dramatizacións de textos 

literarios diversos. 

LGB5.5.1. Participa activa- mente 

en dramatizacións de textos 

literarios diversos. 

 CCL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 

 

 

 

a 

d 

e 

o 

B5.8. Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minori- taria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación, fonte de coñece- mento 

e como recurso de gozo per- soal. 

B5.6. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como ve- 

hículo de comunicación, 

fonte de coñecemento e 

como recurso de gozo per- 

soal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura en 

calquera lingua, como ve- 

hículo de comunicación, fon- te 

de coñecemento e como 

recurso de gozo persoal. 

 

 

 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

 

 

 

a 

d 

e 

o 

B5.9. Interese por coñecer os mode- los 

narrativos e poéticos que se utili- zan 

noutras culturas. 

B5.10. Comparación de imaxes, símbolos e 

mitos facilmente interpre- tables que 

noutras culturas serven para entender o 

mundo e axudan a coñecer outras 

maneiras de rela- cións sociais. 

B5.7. Amosar interese, respecto 

e tolerancia ante as 

diferenzas persoais, so- ciais 

e culturais. 

LGB5.7.1. Compara imaxes, 

símbolos e mitos sinxelos 

doutras culturas cos da cultu- ra 

galega, amosando intere- se e 

respecto. 

 

 

CCL 

CCEC 

LGB5.7.2. Amosa curiosida- de 

por coñecer outros cos- tumes 

e formas de relación social, 

respectando e valo- rando a 

diversidade cultural. 

CCL 

CCEC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

04- INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

A avaliación das áreas será o referente fundamental para valorar o grao de 
adquisición das competencias básicas. Terá en conta tódolos elementos que 
compoñen o currículo, adaptarase ao alumnado que non progresa, así como ao de 
sobredotación, adoptando as medidas de reforzo educativo ou ampliación, necesarias, 
e avaliaranse tanto as aprendizaxes do alumnado, e o proceso de ensinanza, así como 
a propia práctica docente. A avaliación tamén terá en conta o contexto sociocultural 
do centro. 

Os instrumentos de avaliación nos que se basa esta programación para a avaliación 

do 
proceso de aprendizaxe do alumnado son

 : 

 Documento de avaliación inicial. 

 Rexistros de observación: recolleranse observacións realizadas polos mestres 
que se consideren significativas para o seguimento do proceso de aprendizaxe. 

 
Producións dos nenos/as: periodicamente realizaranse p r o b a s  

comúns para observar a evolución en aspectos como a adquisición e 

comprensión dos contidos. 
 Actividades que avalíen contidos traballados nos proxectos e nas unidades 

didácticas (especificados nas programacións didácticas). 

 Observación diaria e continua do traballo realizado na aula, ou fóra dela, en 
distintos agrupamentos e soportes (cadernos, fichas, ordenador, encerado, 
saídas, etc.). 

 Resolución de exercicios. 

 Fichas de avaliación, reforzo e probas de cada unidade didáctica, de cada 
trimestre e final de curso. 

 Criterios de avaliación e nivel de consecución de cada obxectivo. 

 Observación e valoración de actitudes e comportamento na aula, patios de 
recreo e recinto escolar, en xeral. Tamén o comportamento ante os 
compañeiros, profesorado, persoal non docente... 

 Orden e limpeza na presentación dos traballos realizados. 

 Análise das producións dos alumnos ( resumos , textos escritos, producións 
orais, traballos e investigacións sobre distintos temas propostos...) 

 Intercambios orais cos alumnos ( diálogos, postas en común, intercambio de 
opinións...) 

 Probas específicas : Obxectivas, abertas ... 

 Probas orais e escritas, que deberán garantir a valoración de aspectos non só 
conceptuais, senón tamén relacionados cos valores e actitudes. 

 Parte da información que se terá en conta para emitir unha cualificación final 
será cuantitativa, e rexistrarase por medio de probas, que se puntuarán sobre 
10. Valorarase a correcta ortografía, rebaixando a cualificación nas probas as 
faltas de ortografía, desordes, falta de limpeza, mala presentación... Valorarase 
especialmente o traballo realizado diariamente na clase e fora dela.  



 

 Tamén serán obxecto de avaliación o clima da aula, a interacción entre o 
alumnado e a súa relación co profesorado que intervén no ciclo e, en xeral,con 
toda a comunidade escolar. 

 Estes aspectos, xunto coa evolución no proceso de aprendizaxe do alumnado, 
serán observados e valorados por todo o profesorado que os atende. Unha vez 
ao trimestre realizarase unha sesión de avaliación que recolla 
sistematicamente estas observacións, así como as propostas de mellora. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN POR ÁREAS: 

LINGUA CASTELA E LINGUA GALEGA: 

 Plantillas de control de obxectivos alcanzados.  
 Rexistros de seguimento de traballos, tests e cadernos. 
 Controles escritos de contidos adquiridos.  
 Exposicións orais.  
 Cadernos: orden, presentación e limpeza.  
 Ditados ortográficos.  
 Temas escritos  
 Plantillas de autoevaluación de actitudes.  

MATEMÁTICAS 

 Plantillas de control de obxectivos alcanzados.  
 Rexistros de seguimento de traballos, tests e cadernos.  
 Interrogacións orais.  
 Test de operacións mentais.  
 Controles escritos de contidos adquiridos.  
 Resolución individual e en grupo de situacións reais aplicando coñecementos 

matemáticos matemáticos.  
 Plantillas de autoevaluación de actitudes.  

CIENCIAS SOCIAIS E CIENCIAS NATURAIS 

 Plantillas de control de obxetivos alcanzados.  
 Rexistros de seguimiento de traballos, tests e cadernos.  
 Interrogacións orais.  
 Traballos de investigación.  
 Plantillas de autoevaluación de actitudes.  
 Controles escritos de contenidos adquiridos. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA- PLÁSTICA 

 Calificación das tareas plásticas (traballa con regularidade, presentación, 
calidade cualitativa).  

 Rexistro da participación e colaboración na clase.  
 Calificación de exposicións orais de obras artísticas propias e axenas  



 

05- METODOLOXÍA 

Consideramos que o 6º nivel vén sendo a continuación fundamental da 
aprendizaxe das materias instrumentais que o alumnado iniciou nos cursos anteriores 
e que agora deberá afianzar. Afondarase no dominio da competencia lingüística e 
matemática, prestando especial atención ao desenvolvemento da creatividade e do 
sentido crítico no alumnado.  

Neste 6º curso tratarase de iniciar ao alumnado, sobre todo, nas técnicas de 
estudo, nas habilidades sociais e nas actividades cooperativas pero sobre todo estará 
baseada na: 

 atención a diversidade do alumnado 

 atención individualizada 

 prevención das dificultades de aprendizaxe 

 posta en práctica de mecanismos de reforzo para os alumnos con dificultades. 

Será unha metodoloxía comunicativa, inclusiva, activa e participativa e sobre todo 
terá en conta os distintos ritmos de aprendizaxe favorecendo a capacidade de 
aprender por si mesmo e promovendo o traballo colaborativo e en equipo, 
fomentando o hábito da lectura. 

O obxectivo final que temos sempre presente no noso labor diario é acadar o 
desenvolvemento integral dos nosos alumnos como persoas, de xeito que sexan 
capaces de adaptarse a calquera circunstancia das súas vidas, mantendo unha relación 
equilibrada e intelixente co medio ambiente e cos demais:  

- Partirase do nivel de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos, para 
construir, a partir de ahí, outras aprendizaxes que favorezan e melloren o devandito 
nivel de desenvolvemento. 

- Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento das capacidades xerais e de 
competencias básicas e específicas, mediante o traballo das distintas áreas. Para elo 
tratarase de desenvolver todo tipo de estratexias para acadar unha aprendizaxe eficaz 
que desenvolva as competencias básicas no alumnado e nas que aprenda a exercitar 
todas as súas capacidades, recibindo o apoio do/a titor/a.  

- Dáse prioridade á comprensión dos contidos que se traballan, fronte á unha 
aprendizaxe mecánica. 

- Unha metodoloxía global e activa que potencie aprendizaxes significativas, onde o 
alumno aprenda a aprender, respectando a diversidade e favorecendo un ambiente de 
cooperación, que permita ao alumnado utilizar cada vez máis autonomamente as 
bibliotecas e as TIC como recursos de aprendizaxe. 

- Utilizaranse, na medida do posible, contextos cotiáns, familiares e habituais que 
potencien o interese do alumnado e a funcionalidade do aprendido. 



 

6- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 A avaliación será global e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas e 
no conxunto das capacidades expresadas nos obxectivos do nivel, adaptados ás 
características propias do alumnado. Asemade, terá un carácter continuo, 
inseparable do proceso educativo. O seu obxectivo será comprobar o grado de 
asimilación dos contidos, polos nenos e nenas, e a incorporación dos mesmos a 
situacións reais da súa vida cotiá, e valorar os procesos e os resultados da 
intervención educativa coa finalidade de incidir na súa mellora.  

 A avaliación basearase na observación directa e sistemática do alumnado, na 
análise das súas producións, e no intercambio de información co profesorado 
anterior, e coas familias . 

 Tamén serán obxecto de avaliación o clima da aula, a interacción entre o 
alumnado e a súa relación co profesorado que intervén no nivel, a relación 
coas familias, a adecuación das propostas pedagóxicas e a súa contribución á 
adquisición das competencias. 

 Estes aspectos, xunto coa evolución no proceso de aprendizaxe do alumnado, 
serán observados e valorados por todo o profesorado que os atende. Unha vez 
ao trimestre realizarase unha sesión de avaliación que recolla 
sistematicamente estas observacións, así como as propostas de mellora. 

 Estableceranse medidas para o alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo e cando o progreso dun alumno non sexa adecuado estableceranse 
medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera 
momento, tan pronto como se detecten as dificultades. 

 Farase unha avaliación inicial ao principio do curso , para determinar a 
situación de partida do alumnado e para axustar a intervención educativa ás 
súas características.  

 Unha avaliación ao final de cada unidade didáctica, e ao final de cada trimestre: 
para ter un coñecemento preciso sobre o estado en que se encontran os 
alumnos/as respecto aos novos contidos a desenvolver.  

 
As unidades didácticas e os proxectos incluirán actividades que permitan valorar a 

adquisición de contidos e de competencias, e determinar tanto os progresos 

realizados como as dificultades atopadas. Unha vez ao trimestre realizarase 
unha sesión de avaliación que recolla estas observacións así como as propostas 
de mellora. Destas darase información aos pais, mediante os boletíns 
correspondentes. 

 Levarase a cabo unha avaliación ao final de curso, coa mesma finalidade. Ao 
finalizar cada curso farase unha revisión dos criterios de avaliación para 
determinar o grado de consecución dos obxectivos de cada un dos nenos e 
nenas e para axustar a intervención educativa do vindeiro nivel. 

 A avaliación continua ao longo das unidades e ao longo do curso será a máis 
importante durante todo o curso, para ver a progresión do alumnado e para 
determinar as carencias, e así facer os cambios precisos. 

 

 

 



 

AVALIACIÓNS DATAS DE CELEBRACIÓN 6º NIVEL 

1ª AVALIACIÓN 4-8 de decembro do 2014 

2ª AVALIACIÓN 4-11 de marzo do 2015 

3ª AVALIACIÓN 3-10 de xuño do 2015 

 Tal e como indica o actual Decreto, e tendo en conta o presente curso escolar 
2015-2016 ao rematar o sexto curso de educación primaria realizarase unha 
avaliación final individualizada a todos os alumnos e alumnos , na que se 
comproborá o grado de adquisición da competencia lingüística, da competencia 
matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así como o 
logro dos obxectivos da etapa. Para a avaliación utilizaranse como referentes os 
criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. 

 O nivel obtido por cada alumno farase constar nun informe , que será 
entregado aos pais e aos centro docentes con carácter informativo e 
orientador.. 

07- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

40%- Traballo na aula. 

 

 Actividades realizadas na clase. 

 Comportamentos e actitudes cara ao traballo. 

 Observación de traballos no caderno, fichas, e forma de traballar en diferentes 
soportes e   agrupamentos. 

 Preguntas sobre o que se está traballando. 

 Interese e esforzo no traballo diario: rematar no tempo estipulado 

 Realización correcta dos traballos. 

 Organización e presentación dos traballos, orden no caderno, caligrafía, 
ortografía e correcta corrección. 

 Esforzo, comportamento, respecto cara ao profesorado, compañeiros e persoal 
non docente. 

 Responsabilidade no material propio e da aula. 

10% Traballo fóra da aula.  

 Estudio diario. 

 Interese e esforzo no traballo diario. 

 Realización dos traballos, estudio, rematar traballo de aula, lectura, 
observacións, indagacións... 

 Organización e presentación dos traballos, orden no caderno, caligrafía, 
ortografía e correcta corrección 



 

10% Participación cooperativa, traballo en equipo. 

 

Esforzo, comportamento, respecto cara ao profesorado e compañeiros, 
responsabilidade no material propio e da aula. 

 

40% Probas. 

 

 Probas, exames e entrevistas. 

 Probas obxectivas escritas e orais. 

 Follas de avaliación ao rematar os temas. 

 

 

 

 

 

08- DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL. 

Ao principio de curso, seguindo as directrices marcadas polo departamento de 
orientación do centro, aplicarase ao alumnado do nivel unhas probas de avaliación 
inicial, para coñecer o punto de partida dos coñecementos, habilidades e nivel de 
competencia curricular, para poder así adaptar o punto de partida á realidade do 
alumnado.  

Para levar a cabo esta avaliación inicial , o orientador elaborará e facilitará ao 
profesorado unhas probas de avaliación da área de lingua castelá e de matemáticas. 
Cada unha consta dun caderno cunhas instrucións de aplicación , uns criterios de 
avaliación, follas de rexistro cos indicadores de competencias curriculares básicas, da 
área respectiva, un rexistro dos resultados, para cada área, e uns ítems de aplicación: 
24 items para Lingua castelá e en Matemáticas 26 items. 

As distintas probas ou ítem abarcan todos os bloques dos contidos curriculares 
das áreas a avaliar.  

Nas instrucións de aplicación , cada un dos ítems , especifica que aspecto ou 
descritor avalía, e o criterio de avaliación aplicable para a súa corrección. 

Estas probas, poden ser cambiadas ou adaptadas para a súa aplicación, ás 
características de cada nivel. Os resultados anotaranse nos rexistros elaborados ao 
respecto, ou similares . 

 

09- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Este apartado rexerase polos principios de normalización e inclusión, e 
asegurará a súa non discriminación e igualdade afectiva de tódolos alumnos. 



 

Seguiranse as pautas e procedementos que o equipo de orientación e o específico, 
estimen máis axeitadas.  

O novo alumnado será avaliado e observado, seguindo o protocolo habitual. 

A natural diversidade da aula atenderase facendo pequenas variacións nas 
actividades que permitan o mellor aproveitamento por parte de cada un dos nenos e 
nenas, e reforzarase a atención individualizada nos que se observe unha particular 
dificultade para a asimilación dos contidos ou para a ampliación dos mesmos. 

No traballo diario cos alumnos serán principios básicos, ter en conta os 
diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado así como os seus distintos intereses e 
motivacións, e a coordinación co equipo de orientación, con quen está programada 
unha xuntanza semanal. 

Salientar, neste apartado, que supón unha axuda moi importante e valiosa, a 
información aportada, tanto polo equipo de orientación como polos titores anteriores 
e por todo o profesorado en xeral.  

No presente curso non existen alumnos con necesidades de apoio educativo. 
Por outro lado si hai alumnos que presentan dificultades de aprendizaxe curriculares e 
organizativas. 

Todo este alumnado, ademais das intervencións e actuacións que lles van ser 
impartidas polos especialistas de pt, tamén van recibir apoio e reforzo polo 
profesorado do centro, sempre seguindo as orientacións e pautas marcadas polo 
departamento de orientación, en coordinación con todo o profesorado que lle imparte 
docencia. 

Utilizaranse fichas de comprensión lectora e de reforzo , e recuperación ou de 
ampliación de cada unidade, en diferentes soportes e formatos, segundo as 
necesidades de cada momento; así como aqueles materiais e pautas a seguir que os 
especialistas ., de ser o caso, propoñan 

Como medidas de atención a diversidade podemos estruturalas en ordinarias e 
extraordinarias: 

Medidas ordinarias: 

Medidas organizativas xerais: 

 Programación de cada área. 

 Elaboración de unidades didácticas adaptadas. 

 Coordinación do equipo docente. 

 Seguimento do proceso do alumnado coordinado polo titor ou titora. 

 

 

 

Medidas organizativas metodolóxicas: 

 Traballo individualizado. 

 Traballo cooperativo. 



 

Reforzo educativo( que atenderá as dificultades que presentan os alumnos 
puntualmente e mediante pequenas modificacións). 

 Actividades de dificultade gradual , procurando a motivación do alumnado. 

 Actividades dentro e fora da aula. 

 Uso de diferentes materiais para a realización de actividades. 

Outras: 

 Avaliacións individuais. 

 Reunións do equipo docente. 

 Seguimento do alumnado con dificultades. 

Medidas extraordinarias: 

Estas medidas levaranse a cabo cando se agoten as medidas ordinarias de atención a 
diversidade: 

 Adaptacións curriculares. 

 Permanencia dun ano mais nun curso ou etapa. 

  

  10- ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos que 
interactúan en todas as áreas do currículo escolar, e o seu desenvolvemento afecta á 
globalidade do mesmo; non se trata dun conxunto de ensinanzas autónomas, senón 
máis ben dunha serie de elementos da aprendizaxe sumamente globalizados, 
estudados dentro de Lingua, Ciencias sociais , ciencias da natureza, etc. A aprendizaxe 
significativa, que se establece sempre dende a realidade inmediata do alumno, 
propicia ademais esta forma de abordar os valores, dado que a mesma situación 
contextual que introduce os coñecementos dunha área serve de base para estes 
contidos. Ademais, a metodoloxía adecuada debe coidar a coherencia entre os 
contidos e a forma de actuar na aula. 

Entre os valores que teñen unha presenza máis relevante neste nivel destacamos 
os seguintes: 

 Educación moral e cívica. 

Preséntanse contextos nos que os alumnos e as alumnas se ven obrigados a xulgar e 
a xerarquizar valores. En todas as actividades colectivas maniféstase unha 
valoración positiva da participación, o intercambio de puntos de vista, o respecto 
polas opinións e s regras, etc.  

 Educación para a paz. 

O obxectivo é que o neno comprenda que a construción da paz é unha tarefa de 
todos e de tódolos días. Igual que sucede cos conflitos cotiáns, moitas veces o odio 



 

entre os pobos é froito do descoñecemento e da falta de comunicación, e a mellor 
maneira de superar estes problemas é o diálogo. 

As diferenzas culturais entre os distintos pobos son un rico patrimonio que hai que 
coñecer para valorar a todas as persoas por igual. O neno debe acercarse ao 
coñecemento doutras realidades, coa finalidade de respectar os costumes e as 
formas de vida que alí se manifestan. 

 Educación para a saúde. 

O coñecemento do propio corpo é a base para introducir algúns conceptos básicos 
de saúde e de hixiene que deben traducirse en hábitos e manterse durante toda a 
vida da persoa. 

 Educación sexual. 

Preséntase como esixencia natural da formación integral da persoa. O obxectivo é 
coñecer os cambios corporais que aparecen co crecemento e que diferencian 
fisicamente os dous sexos. 

 Educación ambiental. 

As grandes cuestións da educación ambiental céntranse no descubrimento do 
contorno e no desenvolvemento dunha actitude favorable á protección e á 
conservación do medio inmediato.  

 Educación viaria. 

O obxectivo é capacitar o neno na súa faceta de peón autónomo e posible condutor 
de bicicletas. Para iso serven como eixes de globalización as unidades referidas ao 
medio social: a rúa, a cidade, as vilas... Establécense coñecementos acerca dos 
elementos e os signos viarios, e foméntanse outros de tipo conductual que lle 
permiten a adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situacións 
concretas. Ademais aténdese ao coñecemento das redes e das infraestruturas de 
transporte, facendo partícipe ao neno das pautas de actuación no uso de calquera 
dos medios de transporte, privados ou colectivos. 

 Educación do consumidor. 

A educación para o consumo responsable comeza con reflexións sobre as actitudes 
dos nenos e das nenas, que deben empezar a distinguir entre aquilo que realmente 
necesitan (a roupa, a comida, o transporte etc.) e aquilo do que poden prescindir 
facilmente. O aproveitamento de elementos que se consideran de refugallo 
proporciona experiencias que desenvolven nos nenos e nas nenas os hábitos 
adecuados de utilización dos recursos que teñen ao seu alcance. 

 Educación non-sexista.  



 

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

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Plan centrado nos dereitos e obrigas de cada membro da comunidade educativa 
para a mellora da convivencia nos centros. Seguiranse as pautas marcadas neste plan 
xeral. Destacar que os dous cursos anteriores implantouse a figura dos mediadores, e 
que resultou moi positiva, polo que se tentará que volva a estar activa este curso. 

Cumprirase e seguiranse con rigor todas as medidas propostas no protocolo de 
incidencias, relacionadas coa convivencia, tanto nas actuacións internas como nas de 
comunicación e información ás familias.  

Levaranse tamén as seguintes accións: 

 Actuacións preventivas. 

 Realización de actividades para a integración e participación do alumnado. 

 Actividades que favorezan a relación das familias e o centro educativo. 

 Actividades de sensibilización frente ao acoso escolar. 

 Actividades de sensibilización da comunidade educativa na igualdade de sexos. 

 Actuacións do titor ou titora para a integración do alumnado de novo ingreso. 

 Actuacións específicas para a prevención da violencia sexista, racista ou doutro 
tipo. 

11- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO. 

Dende o nivel contribuiremos a este Plan seguindo as pautas e directrices que o 
propio proxecto marque. 

O centro forma parte da Rede Abalar e tanto no 5º curso como no 6º curso de 
primaria lévase a cabo o proxecto de educación dixital para a integración plena das Tic 
na práctica educativa que xira arredor do concepto educativo dixital. 

Neste proxecto Abalar están recollidas todas a iniciativas do ámbito educativo 
así como os contidos dixitais, estratexias educativas e recursos necesarios para levalo a 
cabo nunha estratexia educativa global e integradora.  

Para iso utilizaranse recursos: 

Equipamento da aula dixital Abalar: 

- 14 ultraportátiles para o uso do alumnado. 

- 1 portátil para uso docente. 

- 1 pizarra dixital interactiva. 

- 1 proxector. 



 

- 1 armario para a carga dos equipos. 

- Rede Wifi 

Ademais tamén contamos con: 

 páxina web da xunta: “ CONTIDOS EDUCATIVOS “ . 
 traballo con procesadores de texto. 
 páxinas e actividades elaboradas e colgadas polo Centro, 
 os libros Dixitais das distintas materias 

 Cds interactivos de recursos didácticos. 
 programas como J-CLIC, Ardora, ARASAAC,  
 búsqueda de información e documentación 

 outras páxinas que sexan de interese para o traballo do nivel. 

 

 

 

12- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E PROXECTO LINGÜÍSTICO 
DO CENTRO. 

12.1 -ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR DO CENTRO. 

Entendemos que a lectura é básica en todos os niveis , polo que, as áreas de 
todos os niveis educativos, deben implicarse na consecución dos obxectivos marcados 
neste proxecto de Centro.  

Para elo contamos con libros de lectura na biblioteca de aula, que utilizaremos 
dentro da aula- clase. A biblioteca xeral do centro, que utilizaremos , entre outros, no 
horario marcado para o nivel, usarémola para actividades de lectura propiamente e 
para facer traballos, buscar información, levar libros emprestados...Igualmente 
poderase utilizar durante o recreo, e polas tardes , no horario establecido. Cóntase 
tamén coas ferramentas informáticas dispoñibles na clase, na aula de informática e na 
biblioteca xeral do Centro. 

Ademais dos libros de lectura obrigatoria do nivel, a diario, faremos lectura 
silenciosa ou en alto doutros textos, tanto do libro como os aportados por eles ou polo 
profesorado, que sexan de interese para os contidos que se están tratando, ou para 
actividades puntuais e imprevistas. Leremos libros por trimestre, así como a maior 
parte das propias producións do alumnado. 

Ademais do que xa estaba establecido anteriormente, e para mellorar as 
competencias lingüísticas, tanto a nivel de lectura como na escrita, seguirase , dentro 
do horario lectivo semanal, cunha hora de produción escrita creativa e outra de 
lectura. 



 

Traballarase sistematicamente na mellora da ortografía, seguindo o plan de 
mellora establecido, deseñado e indicado dende o departamento de orientación, en 
colaboración con todo o profesorado do Centro. 

12.2- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO. 

Este proxecto pretende recoller as medidas de apoio e reforzo para un correcto 
uso lingüístico escolar e educativo co fin de acadar o obxectivo establecido no Decreto 
de Normalización Lingüística, no que respecta ao fomento do plurilingüismo. 

A lingua espontánea predominante no nivel é o galego, sendo unha minoría, 
case nula, o alumnado castelanfalante. Potenciarase e fomentarase no nivel o uso da 
lingua galega e castelá, sobre todo na fala, para que, ao final do mesmo, sexan 
competentes nos dous idiomas oficiais. Participarase, na medida do posible, nas 
actividades propostas e programadas polo Equipo de Normalización Lingüística, así 
como nas actividades propostas polo equipo de Biblioteca, en colaboración coas TIC. 

 

 

 

 

13- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO. 

No traballo diario cos alumnos teranse como principios básicos: ter en conta os 
seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus distintos intereses e 
motivacións. A colaboración e coordinación co equipo de Orientación será un dos 
pilares fundamentais para a consecución dos obxectivos marcados para este 
alumnado. 

Ao longo do curso o profesorado prestará atención ao alumnado que necesite 
recuperar algunha área do nivel anterior ou que presente novas dificultades ao longo 
do curso, aplicándoselle as medidas de Reforzo Educativo indicadas no apartado da 
“atención á diversidade”.Estes apoios e medidas serán marcados polo equipo de 
Orientación, en colaboración co equipo docente do alumnado e farán fincapé nos 
contidos nos que presenten mais dificultades. Levaranse a cabo materiais de reforzo 
que resulten innovadores e motivadores en cada trimestre. 

 

 

14- MATERIAIS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO. 

Empregaranse todos aqueles materiais e recursos que se considere favorecen 
o proceso educativo e o desenvolvemento das capacidades do alumnado. Para a súa 
selección atenderase a criterios pedagóxicos. Están especificados na programación de 
aula de cada materia. 

Materiais específicos de cada área: 



 

Matemáticas: bloque lóxicos, regletas, bloques multibase, ábacos, diñeiro escolar, 
instrumentos de medida, fichas de aritmética, corpos xeométricos, xeoplanos, 
tangrams.... 

Lingua galega, castelá e inglesa: alfabetos, auto-ditados,bingos ortográficos, xogos de 
vocabulario, láminas de estimulación da linguaxe oral... 

Ciencias sociais e ciencias naturais: calendarios, táboas de observación do tempo 
atmosférico, esqueleto, murais, anatomías humanas con órganos internos, mapas, 
globos terráqueos, material para realizar experimentos, recursos TIC,..... 

Recursos TIC 

Actividades interactivas 

ferramentas TIC que se poda usar na aula( CELESTIA.....) 

banco de recursos multimedia con actividades interesantes para reforzar e ampliar os 
contidos do currículo(BLOGS,webs...) 

Biblioteca de aula 

Libros de texto 

15- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Durante o curso 2015/2016 participarase a nivel de aula, en actividades que 
propoña o centro dentro das distintas conmemoracións preceptivas do calendario 
escolar. A participación conxunta con todo o centro, dependerá da dispoñibilidade 
horaria, e priorizando sempre o desenvolvemento do currículo.  

Respecto ás celebracións deixamos constancia que se realizarán, sempre que 
non conleven unha sobrecarga no horario escolar nin no extraescolar de alumnos e 
profesores.. 

Polo que respecta ás actividades extraescolares/complementarias , no 6º nivel 
propóñense saídas fóra do colexio, que teñen relación cos temas da nosa 
programación. Sobre todo as que favorecen o desenvolvemento das competencias 
básicas e as que tratan temas transversais que consideramos interesantes para o noso 
alumnado. Ademais doutras que poidan ir xurdindo ao longo do curso. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

FORA DO CENTRO 

Organizadas polo concello: 

 Concertos didácticos. 
 Visitas a exposicións. 



 

 Saídas culturais. 
 Outros de interese que poidan xurdir ao longo do curso. 

Organizadas polo centro educativo: 

 Visita ao CITIUS- Universidade de Santiago de Compostela. 
 Visita ao museo de Ciencias Naturais Luis Seoane. 
 Visita ao museo do Pobo Galego. 
 Excursión de fin de curso: por determinar. 
 Outras que poidan xurdir ao longo do curso. 

DENTRO DO CENTRO 

Actividades conmemorativas: 

 Samaín. 
 Magosto. 
 Nadal. 
 Entroido. 
 Letras Galegas. 
 Xornadas de portas abertas 

 Outras  

Actividades en días conmemorativos: 

 Día da paz e non violencia. 
 Día do consumidor. 
 Día da muller traballadora. 
 Día da violencia de xénero. 
 Día do libro. 
 Día do medio ambiente. 

Outros. 

 Contacontos 

 

ÁREA DE LINGUAS ESTRANXEIRAS 

Mestra responsable da materia: Mercedes López González 

INTRODUCIÓN  

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso as 

linguas forman parte da bagaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión. As 

relacións entre individuos, países e organismos fanse cada vez máis necesarias e 

frecuentes. Neste marco, a aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra unha especial 

relevancia, xa que a capacidade de comunicación lingüística eficaz é o primeiro chanzo 

para desenvolverse nun contexto multicultural e plurilingüe.  



 

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.  

O currículo para linguas estranxeiras, aínda que inicialmente dá 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). A utilización das TIC posibilita o acceso a informacións sobre outras culturas e 

os seus costumes, reafirma as destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do 

vocabulario, fixa unha ortografía correcta e estimula a aprendizaxe autónoma.   

O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques inseparables na 

práctica lingüística e en cada acto comunicativo: 

― BLOQUE 1. Comprensión de textos orais. 

― BLOQUE 2. Produción de textos orais. 

― BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos. 

― BLOQUE 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción. 

― BLOQUE 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural. 

MARCO LEGAL E CONTEXTUALIZACIÓN 

O presente ano académico supón a implantación en todos os niveis da Lei 8/2013, do 9 

de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). O DECRETO 

105/2014, do 4 de setembro, establecía o currículo da educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

 Faremos a continuación unha exposición detallada dos seguintes apartados:  

― Obxectivos xerais da Etapa de Primaria 
― Competencias básicas desde a área de Linguas Estranxeiras 
― Metodoloxía didáctica 
― Procedementos de avaliación da aprendizaxe do alumnado 

― Criterios de avaliación e estándares de avaliación 
― Tipoloxía de actividades 
― Organización de agrupamentos e espazos  

― Medidas de atención á diversidade 
― Actividades de recuperación e reforzos para lograr a recuperación 
― Actividades complementarias e extraescolares 
― Tratamento dos elementos transversais 
― Materiais e recursos didácticos 

Son aspectos específicos para cada curso: 



 

― Os contidos e a súa temporalización 
― Os criterios de avaliación 
― Os estándares de aprendizaxe e as competencias básicas clave para cada un 

deles. 

 A previsión de alumnado para este curso 2015-2016  e a súa distribución por cursos  

son as seguintes: 

Nivel Nº de alumnos/as Nº de unidades 

1º Primaria 20 1 

2º Primaria 11  1 

3º Primaria 18 (incluíndo 3 repetidores) 1 

4º Primaria 22  1 

5º Primaria 10 1 

6º Primaria 14 (incluíndo  2 repetidores) 1 

 

OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA DE PRIMARIA 

 

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 respetar os dereitos humanos, 

así coma o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

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 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 e a lingua galega 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 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) 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, 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 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) Desenvolver as 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. 

 

AS COMPETENCIAS BÁSICAS DESDE A ÁREA DE LINGUAS 

ESTRANXEIRAS 

 A LOMCE  potencia a aprendizaxe por competencias, coma complemento da 

aprendizaxe de contidos. Así, unha competencia é a capacidade posta en práctica e 

demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas e 

situacións e contextos diversos. Ao falar das competencias básicas, referímonos a 

aquelas competencias que un/unha neno/a terá  que ter desenvolvido  ao finalizar o 

ensino obrigatorio para poder acadar a súa realización persoal, exercer a cidadanía 

activa, incorporarse á vida adulta de maneira satisfactoria e ser capaz de desenvolver 

unha aprendizaxe permanente ao longo da vida. 

A aprendizaxe da área de Lingua Estranxeira contribúe, sobre todo, ao desenvolvemento 

das  seguintes competencias básicas: 

 Competencia en comunicación lingüística: Esta competencia refírese ao emprego da 

linguaxe coma instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, 



 

interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do 

coñecemento e de organización e autoregulación do pensamento, as emocións e as 

condutas. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: Forma 

parte da competencia matemática a habilidade para interpretar  e expresar con 

claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. Pola súa parte, as 

competencias científica e tecnolóxica 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 o emprego de ferramentas e 

máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para acadar obxectivos baseados en 

probas. 

 Competencia para aprender a aprender: A aprendizaxe da lingua estranxeira debe 

incluír a reflexión sobre a propia aprendizaxe, identificando as estratexias e recursos 

que os fan máis eficaces. Isto implica 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. 

 Competencia dixital: A linguaxe estranxeira aporta posibilidades de comunicación 

tecnolóxica, creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta 

competencia consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar información e transformala en coñecemento. 

 Competencias sociais e cívicas: Coñecer unha lingua estranxeira implica o 

coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de 

falantes das mesmas. Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se 

vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación das 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. 

 Conciencia e expresións culturais: Trátase 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 tamén 

incorpora o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas coma a música, a literatura, as artes visuais e 

escénicas ou das diferentes formas que adquiren as chamadas “artes populares”. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: Esta competencia obriga a dispor de 

habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo (poñerse no 

lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, traballar de forma 

cooperativa e flexible) Esta competencia supón a capacidade de imaxinar, 

emprender, desenvolver e avaliar accións e proxectos individuais e colectivos con 

creatividade, confianza responsabilidade e sentido crítico.  

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

As bases metodolóxicas que inspiran esta programación didáctica son as seguintes:  

 O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos/as son os seus propios 

coñecementos previos: comezaremos centrándonos naquilo que lle resulta familiar 

ao alumnado pero cunha vertente de fantasía que permite lograr un equilibrio entre, 



 

por unha banda, o factor da seguridade e o benestar e, doutra banda, o da interese e 

imaxinación.  

 As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación 

do alumnado e facilitan a aprendizaxe: unha actitude positiva por parte dos nenos 

cara ao contexto a través do que aprenden inglés facilita e enriquece o seu proceso 

de aprendizaxe.  

 Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes: todo grupo está 

composto por individualidades que son distintas entre si e traballan de formas 

diferentes. Por iso, é preciso empregar materiais flexibles para que todos os 

integrantes do grupo poidan participar e atopen actividades nas que poidan aplicar 

os seus coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia 

conciencia dos logros e do progreso.  

 As cancións e as historias permiten que os nenos participen a distintos niveis, 

dependendo das súas diferentes capacidades. Inicialmente, algúns nenos só 

realizarán as accións das cancións ou escenificarán a letra das historias cos seus 

monicreques ou recortábeis mentres outros relacionarán algunhas palabras e 

expresións claves coas cancións e historias. En calquera caso, a través da 

formulación das unidades, reciclando os coñecementos adquiridos e introducindo 

significativamente os novos, lograranse os obxectivos de ciclo. 

 A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se se basea na actividade: 

os nenos demandan exercer a súa capacidade de actuar, xa sexa física ou 

mentalmente. É moi importante que o seu interese e motivación sexan constantes e 

xeradas polas propostas que se realizan na aula. Os nenos aprenden a través da 

acción e da elaboración de materiais que poden ser utilizados posteriormente. A 

estas idades os alumnos gozan realizando actividades artísticas e manualidades xa 

que lles fan experimentar a sensación de logro tanxíbel. Cada unidade ofrécelles a 

oportunidade de elaborar material, un proxecto, que utilizarán na clase para xerar 

linguaxe, comunicarse e aumentar a comprensión oral da nova lingua.  

 Os nenos necesitan poder enfrontarse ao nivel adecuado de dificultade: o 

alumnado deste ciclo necesita ser consciente de que realizaron actividades e 

progresos para aumentar a súa motivación interna e o seu desexo de superación a 

través do esforzo persoal. As actividades deseñaranse tendo en conta este principio 

psicodidáctico.  

 Os alumnos non só desenvolven destrezas cognitivas ou motrices, senón que 

tamén aumentan o nivel de dificultade gradualmente, a medida que o curso avanza.  

 Os nenos destas idades aínda necesitan cambiar de actividade con moita 

frecuencia. 

 O proceso de aprendizaxe dunha lingua facilítase coa inclusión de actividades 

musicais e rítmicas: o ritmo e a música serven de elemento de conexión entre a 

comprensión e a utilización da nova linguaxe. O novo vocabulario preséntase 

sempre ritmicamente, palabra por palabra, e, posteriormente, a través de cancións e 

outras actividades de ritmo.  

 A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un 

factor importante para asegurar a súa calidade. 



 

 A formulación comunicativa facilita a aprendizaxe significativa dunha lingua: 

Propoñemos un enfoque metodolóxico centrado na comunicación como punto de 

partida para a adquisición da lingua. Trátase de que os nenos tomen contacto coa 

lingua a través da escoita e imitación de modelos e patróns de lingua falada 

aproveitando a capacidade mímica que posúen. A adquisición da competencia 

comunicativa en inglés suscítase como un conxunto de situacións reais nas que a 

lingua se utiliza para facer algo: xogar, cantar ou confeccionar tarxetas ilustradas e 

recortábeis para xogar.  

 A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento xeral do alumnado desta 

etapa educativa: É necesario aplicar unha perspectiva globalizadora nos temas e 

actividades seleccionados, para que a aprendizaxe da lingua vaia asociada á vida 

real do alumno. Considérase indispensable o uso da imaxe: o alumno apóiase en 

ilustracións para comprender palabras e situacións e debuxa obxectos e personaxes 

relacionados cos temas. Outro recurso é a expresión musical: o alumno repite 

palabras e expresións seguindo modelos, marcando os ritmos con palmadas e repite 

versos de cancións sinxelas e repetitivas.  

 Realizar actividades relacionadas con outras áreas contribúe á aprehensión global da 

realidade por parte dos nenos, principio fundamental desta etapa educativa. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE DO ALUMNADO 

O currículo proponnos unha serie de ferramentas que nos permiten levar a cabo o 

proceso de avaliación na aula. No caso da avaliación formativa serán a observación 

directa e o seguimento sistemático do alumno/a. Tomaranse en consideración  todas as 

producións que desenvolva, tanto de carácter individual coma grupal: 

― Traballos escritos (fichas, caderno, miniproxectos) 

― Exposicións orais e debates 

― Actividades de clase (xogos, actividades plásticas, cancións,  etc.) 

― Lecturas  

― Investigacións 

― Actitude ante a aprendizaxe 

― Precisión na expresión 

― Autoavaliación 

Para a avaliación sumativa, faranse dúas probas escritas en cada trimestre, coincidindo 

co remate de cada unidade. Iso será só a partir do 3º curso. Para avaliar as destrezas 

orais  de recepción e produción poderanse facer todas as probas que se consideren 

convenientes ao longo de cada trimestre. 

 

TIPOLOXÍA DE ACTIVIDADES PARA TODOS OS NIVEIS EDUCATIVOS 

1. Actividades de inicio de lección: Están encamiñadas a activar os coñecementos 
previos do alumnado ou de repasar os xa traballados (actividades de 



 

brainstorming, xogos, intercambios comunicativos con soporte de flashcards, 
posters, cancións, etc) 

2. De desenvolvemento de lección: Plantexaranse actividades encamiñadas a facilitar 
a adquisición, fixación, evolucion e mellora das diferentes destrezas ao longo de 
cada unidade (vocabulario relacionado cos diferentes campos conceptuais, lectura 
e comprensión de textos, estruturas gramaticas, sons, comprensión e expresión 
oral e escrita) 

3. De reforzo e ampliación: Para dar resposta aos diferentes estilos e ritmos de 
aprendizaxe e aos diferentes niveis de motivación. É importante que todo 
alumno/a participe no proceso de aprendizaxe con satisfacción e, por iso, se 
ofertarán exercicios e actividades moi diversas presentadas a través de distintos 
materiais. 

4. De desenvolvemento  de competencias: choiva de ideas, xogos de rol, actividades 
baseadas en distintos soportes, actividades de investigación, interpretación de 
gráficas, textos culturais, cancións, rimas; actividades nas que se traballen 
emocións. 

5. De avaliación: Poden clasificarse en diferentes niveis: 

― De avaliación formativa: Avaliarase o traballo continuado de cada alumno/a a 
través da observación directa e a realización de cada unha das actividades 
propostas. 

― De avaliación sumativa: Faranse probas orais e escritas (neste último caso só a 
partir de 3º curso) ao rematar cada unidade didáctica. 

― De autoavaliación e autoestudo: 

6. Complementarias: Desde a área de Linguas Estranxeiras, tentaremos participar na 
medida do posible nas actividades propostas a nivel colexio. Temos prevista a 
asistencia a algunha obra de teatro en inglés, proxección de películas, elaboración 
de murais, confección de materiais para xogar,  xogos de interior e ao aire libre, 
xogos de rol sinxelos, asistencia a contacontos, etc. 

 

ORGANIZACIÓN DE AGRUPAMENTOS E ESPAZOS  

Á hora de realizar as tarefas, proxectos, etc., a organización dos alumnos/as farase en 

función do tipo de interacción que se dea nese momento. As posibilidades son: 

― Profesor-alumno 
― Traballo individual 
― Traballo en parellas 
― En pequeno grupo 
― En gran grupo 

Para impartir a materia poderemos facer uso dos seguintes espazos: 



 

― Aula de inglés 
― Aula de informática 
― Biblioteca 
― Hall do centro (edificio de primaria) 
― Patios exteriores 

Dentro da aula, o espazo pode distribuírse atendendo aos seguintes criterios: 

― Pupitres en “U” 
― Pupitres en fila de 1 ou en fila de 2 ou 3 
― Pupitres en grupos de 4 ou 5 
― Recantos  específicos: biblioteca de aula, xogos,recanto para o visionado de filmes.  

 

MEDIDAS  DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Debemos ter moi presente en todo momento que, dentro do mesmo grupo de alumnos, 

imos atopar nenos/as con diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e teremos que 

“chegar” a todos eles. Adoitaremos para iso unha serie de medidas xerais: 

― Levar sempre unha progresión na dificultade das actividades: de máis sinxelas a 

máis difíciles; 

― Partir sempre daquelo que o alumno/a xa sabe. 

― Presentar as mesmas actividades de forma diversa. 

― Os alumnos/as terán unha carpeta específica para gardar o material e ocuparanse 

persoalmente de que estea limpa e organizada.  

― Empregar a corrección entre compañeiros (ademais da do propio mestre). 

― Cando pidan unha explicación, é interesante non darlles a resposta 

inmediatamente senón proporcionar máis exemplos para que eles acaden a solución 

por si mesmos.  

― Proporcionar aos alumnos/as a oportunidade de expresar as súas opinións, ideas 

e sentimentos libremente. 

― Contribuír a mellorar a autoestima dos alumnos/as a través do reforzo positivo. 

― Traballar con diferentes tipos de agrupamentos procurando que cada un deles 

teña a oportunidade de traballar con todos os demais compañeiros/as. 

― Pescudar cáles son os puntos fortes de cada alumno/a e propoñerlle actividades 

que lles permitan potenciar as súas habilidades e sentirse cómodos e útiles para o 

resto da clase. 

― Utilizar xestos, expresión faciais, debuxos, posters, imaxes, etc. para apoiar e 

complementar as nosas explicacións. 

― Dar a cada alumno/a o tempo suficiente en cada caso para desenvolver a 

actividade proposta. 

― Proporcionar actividades de reforzo sempre que consideremos oportuno. 



 

― Ter a man actividades de ampliación (por exemplo, xogos, fichas, manualidades, 

un libro para ler, etc.) para os nenos que rematan a tarefa antes cós outros. 

― Proporcionar a miúdo actividades de repaso que permitan aos alumnos/as 

consolidar o aprendido ou conseguir por fin asimilalo. 

― Sempre que traballen en parellas ou en grupo, os nenos/as deben concienciarse 

de que a tarefa non se considerará rematada até que todos teñan acabado. 

― A mestra evitará as correccións continuas porque iso desanima ao alumno/a. É 

preferible corrixir os erros só cando interfiran seriamente na aprendizaxe. 

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 hi 

peractividade (TDAH), etc. , poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 

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

medidas curriculares e organizativas oportunas, de conformidade co disposto nos artigos 

71 a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. Así, no presente curso académico, e á 

vista dos resultados acadados o curso anterior, teremos que ter moi presente a situación 

dos seguintes nenos/as: 

― Dous alumnos en 1º de Primaria que precisarán apoio desde o comezo;un deles 
disporá de coidadora permanente dentro da aula. 

― Un alumno en 3º  curso con ACI en case todas as materias (incluída a lingua 
estranxeira) desde 1º de Primaria. 

― Unha alumna en 5º de primaria con ACI (que terá que ser revisada e adaptada a 
nova lexislación. 

―  Dous alumnos repetidores en 6º cos que xa estabamos a adoitar medidas de 
reforzo durante o pasado curso. A unha delas tamén se lle fará ACI na materia de 
lingua estranxeira. 

― Outro alumno en 6º diagnosticado de  TDAH que recibirá apoio nesta materia. 
― Tamén se adoitarán as mesmas medidas de reforzo desde comezos de curso con 

todos aqueles alumnos que non foron capaces de superar a materia no nivel 
anterior ou que amosaron serias dificultades para conseguilo. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZOS PARA LOGRAR DITA 

RECUPERACIÓN 

En moitas ocasións bastará con adaptar os contidos e a metodoloxía para que todos os 

alumnos acaden os obxectivos. Unha vez detectadas todas as dificultades podemos 

traballar, en outras moitas, as seguintes actividades de recuperación: 

― Fichas de reforzo (para facer na aula e/ou na casa);  

― Elaboración de pequenos murais e posters; 

― Xogos variados para repasar (en grupo); 

― Actividades de repaso en CD-Rom , xa que acostuman a ser máis motivadoras para 

o alumnado. 

― Actividades de reforzo en pizarra dixital. 



 

― Dedicación diaria dun tempo específico de estudo (por exemplo, 10 minutos) para 

que os nenos/as aprendan a estudar coa axuda do mestre/a e na compañía doutros 

compañeiros/as. 

― En cada nova sesión de clase, adicaranse uns minutos a repasar os contidos da 

sesión anterior. 

― Corrección en común das actividades facendo uso do encerado tradicional ou do 

proxector. 

― Presentación de contidos e actividades de maneiras diferentes e, a ser posible, en 

soportes variados. 

― Visionado de DVDs relacionados cos contidos que estamos a traballar. 

― Uso de páxinas web onde podemos atopar exercicios para facer online. 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

― Libro de texto correspondente a cada nivel; libro de exercicios, Audio CD e CD-

ROM. 

― Paquete de recursos para o/a mestre/a: contén posters, tarxetas con ilustracións, guía 

didáctica para o mestre, fichas de reforzo e ampliación e probas de avaliación. 

― TV 

― Reprodutor de CD 

― Ordenadores (PC de sobremesa, proxector, ultraportátiles nas aulas Avalar) 

― Recursos multimedia (iPack, DVDs, websites, blogs, programas multimedia) 

E ademais... 

― Outros materiais impresos: contos, dicionarios, revistas, cómics, libros de lectura,  

outros libros de texto, etc. 

― “Realia” (= materiais reais): entradas, folletos, obxectos, etc. 

― Xogos educativos (comerciais e/ou elaborados pola mestra e os nenos/as): 

crebacabezas, dominós, etc. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Desde a área de Linguas Estranxeiras, tentaremos participar na medida do posible nas 

actividades propostas a nivel colexio (Halloween/Samaín, Nadal,...)  

Este ano temos programada unha saída ao teatro para asistir a unha representación en 

inglés: unha obra  para os alumnos/as de 1º, 2º, 3º e 4º e outra diferente para o alumnado 

de 5º e 6º. 

Así mesmo deseñaremos actividades para participar no Proxecto Interdisciplinar do 

noso centro que este ano leva como título “As Viaxes”. 

O mesmo que sucedeu o curso pasado, o centro ten previsto traballar  no Plan Proxecta 

(proxecto de innovación educativa ofrecido desde a Consellería de Educación). Dentro 

das diferentes vertentes de traballo ofertadas, iremos facendo as nosas aportacións ao 

longo do curso académico. 

TRATAMENTO DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Tamén desde a área de linguas estranxeiras –igual que o farán o resto das áreas- 

traballaremos a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a comunicación 



 

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

educación cívica e constitucional  e promoveremos 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. 

Do mesmo xeito, promoveremos  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 a consideración polas 

vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Evitaremos os comportamentos, os estereotipos e os 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 sustentable e o 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. 

Do mesmo xeito, tentaremos incorporar elementos curriculares orientados ao 

desenvolvemento e ao afianzamento do espírito emprendedor. O alumnado participará 

en actividades que lle permitan afianzar o seu espírito emprendedor a partir de aptitudes 

como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun 

mesmo e o sentido crítico. 

No ámbito da educación e da seguridade viaria tocaremos contidos que promoven 

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, viaxeiro/a e condutor/ora de bicicletas, e 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 adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas 

secuelas.  

1. Accións de contribución ao Plan Lector 

Dentro do horario escolar, hai un tempo específico –concretamente os últimos 20 

minutos da cuarta sesión- destinados a ler. Como xa se fixo en anos anteriores, está 

previsto que cada grupo teña un mes íntegro de lectura en lingua inglesa coa mestra 

especialista. 

Practicarase tanto lectura individual, en silencio coma lectura en grupo. Trátase de ir 

exercitando a lectura expresiva, empregando o ritmo, entoación e pronunciación 

axeitados. No caso do alumnado de 1º e 2º curso centrarémonos máis ben en organizar 

sesións de contacontos (nestas idades aínda non saben ler en inglés) 

De vez en cando levaremos aos alumnos/as á biblioteca coa fin de acostumalos a 

traballar alí (lendo, consultando fondos, vendo unha película, buscando información na 

Internet, etc.) 

É interesante deixar que os nenos/as elixan de vez en cando os libros que queren ler. 



 

Por outro lado, seguiremos aumentando os fondos da Biblioteca en materia de linguas 

estranxeiras. Tentaremos mellorar a dotación de DVDs e software educativo. Faremos 

unha listaxe de páxinas web con contidos en inglés (cancións, xogos, adiviñas, debuxos 

animados, etc)  que os nenos poden visitar de maneira autónoma cando están usando os 

ultraportátiles da Biblioteca. 

Sempre que sexa posible, participaremos nas actividades propostas polo Equipo de 

Biblioteca, incluíndo todas as actividades que teñan que ver co Proxecto Interdisciplinar 

do noso centro. 

Como un dos nosos obxectivos é implicar ás familias no proceso educativo, os nenos/as 

levarán á casa en préstamo libros de inglés, en principio, coa idea de que os lean na 

compañía dos seus pais ou nais. Sempre serán libros traballados previamente na clase. 

Todas as actuacións estarán encamiñadas a fomentar o hábito lector –desenvolvendo o 

gusto e goce pola lectura- e a mellorar a comprensión lectora. 

2. Accións de contribución ao uso das TICs  

O uso das TICS na aula de inglés ten, entre outras, as seguintes vantaxes: 

― Aumenta o grado de motivación do alumnado. 

― Colabora na aprendizaxe centrada no alumno/a. 

― Favorece a aprendizaxe autónoma. 

― Promove a aprendizaxe colaborativa. 

― Dá resposta ás distintas estratexias e estilos de aprendizaxe do alumnado facilitando 

a aprendizaxe en todos/as eles/as. 

― Os materiais son moito máis atractivos e motivadores xa que combinan son, imaxes, 

animacións, etc. Ademais, permiten autoavaliación e “retroalimentación” 

inmediatos. 

― As TICS permítennos acceder a materiais máis auténticos. 

Neste momento no noso centro podemos facer uso dos seguintes recursos dixitais: 

― Ordenador e materiais vinculados ao seu uso: CDS de audio, CD-ROMS 

(complemento do propio libro de texto), DVDs, programas multimedia (como 

“PIPO” ou os que oferta a editorial coa que traballamos),  Word (procesador de 

textos), PowerPoint (aplicación para a elaboración de presentacións); acceso á 

Internet, etc.  

― Cañón electrónico na aula de inglés. 

― Dúas aulas Avalar, para os alumnos de 5º e 6º, debidamente equipadas. Desde elas 

podemos acceder a actividades creadas por outros compañeiros/as e subidas ao 

servidor  ou tamén podemos crear as nosas propias actividades con programas como 

JCLIC, HOT POTATOES ou ARDORA e compartilas con outros profesionais. 

― Internet ofrece multitude de páxinas con recursos para traballar en liña e tamén para 

imprimir. Tamén hai blogs moi interesantes aos que podemos acceder. 

― Pizarra Dixital Interactiva, a disposición de todo o profesorado na Sala de 

Informática: é útil para presentar e reforzar contidos e resulta moi motivador para os 

nenos. 



 

Actividades tipo que podemos plantexar para integrar as TICS: 

― Escoitar unha historia á vez que se visualizan as imaxes (por exemplo, nas 

presentacións elaboradas con PowerPoint ou na proxección dunha película) 

― Resolver encrucillados, sopas de letras e crebacabezas (actividades típicas de 

repaso e/ou ampliación) 

― Secuenciar correctamente imaxes tendo en conta o contido dun texto. 

― Reproducir rimas, cancións, etc., acompañadas de xestos (TPR) 

― Visionar partes específicas dunha película e organizar actividades para antes, 

durante e despois do visionado. 

― Elaborar pequenos proxectos buscando información e imaxes na Internet e 

tratándoa en Word. 

3. Accións de contribución ao plan de convivencia 

Coa fin de favorecer as relacións entre o alumnado e garantir a boa convivencia do 

centro, desde todas as áreas adoptaremos as seguintes medidas  xa recollidas no RRI: 

 Recordarémoslles aos alumnos/as que deben asistir a clase con puntualidade e 

levando todo o material que poidan precisar. 

 Deberán coidar do material que se lles facilite por parte do colexio (libros, 

fichas, etc.) e tamén coidarán as instalacións. 

 Procuraremos que non perturben a disciplina e o traballo nas clases –isto é 

especialmente importante nas actividades orais que se propoñan en parellas e/ou 

en pequeno e gran grupo (xogos, role-plays, diálogos, elaboración de actividades 

plásticas, etc.) 

 Respectar aos compañeiros/as e ao mestre/a, evitando insultos e actitudes 

desprezativas e violentas, que serán castigadas no caso de existiren. 

 Manter a limpeza e orde nas aulas.  

 Manter a orde e a corrección nos cambios de clase; se os alumnos/as teñen que 

abandonar a súa clase irán sempre acompañados do titor/a ou do/a especialista. 

En calquera caso, os cambios faranse sempre de forma ordenada e o máis 

silenciosa posible 

 Os alumnos/as non poderán comer nin beber nas aulas nin en calquera outra 

dependencia do centro, exceptuando os patios. 

 Axudaremos aos alumnos/as a resolver conflitos de maneira pacífica, 

aproveitando estas situacións para practicar fórmulas de petición, 

agradecemento, desculpa, etc. 

 Intentaremos mellorar a autoestima dos nenos/as empregando reforzos positivos. 

 Os mestres/as especialistas darán conta aos titores/as de calquera situación 

irregular que se produza na aula e, de mutuo acordo entre os dous/dúas, 

procederase a informar ás familias. 

 Variaremos con frecuencia a disposición dos alumnos/as dentro das aulas e a súa 

organización en grupos para garantir que ao longo do curso todos traballen con 

todos e todos chegan a coñecer mellor aos seus compañeiros/as. 

 Levaremos a cabo as actuacións precisas de mediación, como modelo para a 

resolución de conflitos, en colaboración coa xefa de estudios e o titor/a. 

 Colaboraremos activamente con calquera organización, institución ou colectivo 

do contorno que pretenda completar e reforzar o noso traballo desde o centro. 

CONTIDOS POR CURSOS 



 

1º PRIMARIA 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. Estes catro 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 

1. Estratexias de comprensión de textos orais: mobilización de expectativas, 

identificación de claves e inferencias, comprobación e reformulación de hipóteses. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

linguaxe non verbal. 

3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións. 

- Expresión do acordo ou desacordo.  

- Descrición de persoas e obxectos.  

- Petición e ofrecemento de información, axuda, obxectos, permiso.  

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas:  

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag))  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)).  

- Interrogación (What, how many…). 

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión da modalidade: capacidade (can); obligación (have (got) to; imperative); 

permiso (can).  

- 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 two digits; ordinal 

numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. Degree: very).  

- Expresión do espacio (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, 

on, in, under.  

- Expresión do tempo: divisions (e. g., summer).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación persoal, xénero, 

partes do corpo; pezas de vestir; familia e amigos; o colexio e a clase, mascotas e outros 

animais; actividades da vida diaria; a casa, dependencias e obxectos; xogo; clima e 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

1. Estratexias de produción de textos orais: planificación, implantación e control a 

través de procedementos lingüísticos, paralingüísticos e paratextuais. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

linguaxe non verbal. 



 

3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións. 

- Expresión do acordo ou desacordo.  

- Descrición de persoas e obxectos.  

- Petición e ofrecemento de información, axuda, obxectos, permiso.  

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag))  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)).  

- Interrogación (What, how many…). 

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión da modalidade: capacidade (can); obligación (have (got) to; imperative); 

permiso (can).  

- 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 two digits; ordinal 

numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. Degree: very).  

- Expresión do espacio (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, 

on, in, under.  

- Expresión do tempo: divisions (e. g., summer).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (produción) relativo a identificación persoal, xénero, 

partes do corpo; pezas de vestir; familia e amigos; o colexio e a clase, mascotas e outros 

animais; actividades da vida diaria; a casa, dependencias e obxectos; xogo; clima e 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

 

6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estratexias de comprensión de textos escritos: mobilización de expectativas, 

identificación de claves e inferencias, comprobación e reformulación de hipótesis. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

linguaxe non verbal. 

3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións. 

- Expresión do acordo ou desacordo.  

- Descrición de persoas e obxectos.  

- Petición e ofrecemento de información, axuda, obxectos, permiso.  

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag))  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)).  



 

- Interrogación (What, how many…). 

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión da modalidade: capacidade (can); obligación (have (got) to; imperative); 

permiso (can).  

- 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 two digits; ordinal 

numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. Degree: very).  

- Expresión do espacio (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, 

on, in, under.  

- Expresión do tempo: divisions (e. g., summer).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación persoal, xénero, 

partes do corpo; pezas de vestir; familia e amigos; o colexio e a clase, mascotas e outros 

animais; actividades da vida diaria; a casa, dependencias e obxectos; xogo; clima e 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

6. Patróns gráficos e convencións ortográficas básicas. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estratexias de produción de textos escritos: planificación, implantación e control a 

través de procedementos lingüísticos, paralingüísticos e paratextuais. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

linguaxe non verbal. 

3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións. 

- Expresión do acordo ou desacordo.  

- Descrición de persoas e obxectos.  

- Petición e ofrecemento de información, axuda, obxectos, permiso.  

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag))  

- Exclamación (e.g. I love salad!). 

- Negación (negative sentences with not), No (+ negative tag)).  

- Interrogación (What, how many…). 

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses).  

- Expresión da modalidade: capacidade (can); obligación (have (got) to; imperative); 

permiso (can).  

- 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 two digits; ordinal 

numerals up to one digit. Quantity: many, some, more. Degree: very).  

- Expresión do espacio (prepositions and adverbs of location, position) Here, there, 

on, in, under.  

- Expresión do tempo: divisions (e. g., summer).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 



 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (produción) relativo a identificación persoal, xénero, 

partes do corpo; prendas de vestir; familia e amigos; a escola e a clase, mascotas e 

outros animais; actividades da vida diaria; a casa, dependencias e obxectos; xogo; clima 

e Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

6. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

 

2º PRIMARIA 

Os contidos agrupáronse en bloques relacionados con catro centros de atención 

específicos: a linguaxe oral; a linguaxe escrita; os elementos constitutivos do sistema 

lingüístico, o seu funcionamento e relacións e e a dimensión social e cultural da nova 

lingua.  

 

Aínda que a linguaxe oral e a escrita son dúas manifestacións diferentes dunha mesma 

capacidade, cada unha esixe diferentes habilidades e coñecementos polos que os 

contidos se refiren a eles por separado.  

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar 

O modelo lingüístico proporcionado pola escola é a primeira fonte de coñecemento e 

aprendizaxe do idioma. Os discursos utilizados na aula son ao mesmo tempo vehículo e 

obxecto de aprendizaxe, polo que o Currículo no noso proxecto atendeu tanto ao 

coñecemento dos elementos lingüísticos como á capacidade de utilizalos para outras 

tarefas comunicativas.  

Por outra parte, o modelo lingüístico proporcionado debe provir dun certo número de 

falantes para recoller a variación e matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece 

aos falantes tanto no aspecto fonético e prosódico como na elección de expresións 

concretas en situacións coñecidas de comunicación. De aí a presenza no Currículo no 

noso proxecto do uso dos medios audiovisuais convencionais e das tecnoloxías da 

información e comunicación.  

― Os contidos deste bloque para primeiro ciclo para a área de lingua estranxeira de 
acordo ao Real decreto de ensinanzas mínimas son os seguintes:  

― Comprensión de mensaxes orais sinxelos para realizar tarefas no aula.  

― Escoita e comprensión de mensaxes sinxelos procedentes de diferentes soportes 

audiovisuais e informáticos.  

― Interacción oral en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e no 

verbais facilitadas por rutinas de comunicación.  

― Produción de textos orais coñecidos previamente mediante a participación activa en 

rutinas, representacións, cancións, recitados, dramatizacións.  

― Desenvolvemento de estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral: 

uso do contexto visual e non verbal e dos coñecementos previos sobre o tema ou a 

situación transferidos desde as linguas que coñece á lingua estranxeira.  

― Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse.  

 

Bloque 2. Ler e escribir  

 

Preténdese con iso a competencia discursiva no uso escrito. En lingua estranxeira os 

textos escritos son tamén modelo de composición textual e de práctica e adquisición de 

elementos lingüísticos. O uso progresivo da linguaxe escrita dependerá do grao de 



 

coñecemento do código, que está en relación directa co grao de seguridade que este 

código ofreza na representación gráfica dos sons da lingua. Para superar esta falta de 

seguridade, o Currículo e o noso proxecto inclúen estratexias e recursos como o uso de 

dicionarios e outros medios de consulta convencionais ou dixitais para a comprensión e 

composición de todo tipo de textos.  

Os contidos deste bloque para primeiro ciclo para a área de lingua estranxeira son os 

seguintes:  

― Lectura de palabras e frases sinxelas, previamente coñecidas en interaccións orais 

reais ou simuladas.  

― Iniciación no uso de estratexias de lectura: uso do contexto visual e verbal e dos 

coñecementos previos sobre o tema ou a situación transferidos desde as linguas que 

coñece.  

― Escritura de palabras e frases, coñecidas previamente en interaccións orais e 

lectura posterior para transmitir e compartir información, ou con intención lúdica.  

― Iniciación á utilización de programas informáticos educativos para ler e escribir 

mensaxes sinxelas.  

― Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos.  

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua  

O contacto coa lingua estranxeira e o seu uso, permiten elaborar a quen está 

aprendéndoa, un sistema conceptual elemental sobre o seu funcionamento. O punto de 

partida serán as situacións de uso que fomenten a inferencia de regras de funcionamento 

da lingua para que os alumnos/as adquiran confianza nas súas propias capacidades.  

Os contidos deste bloque para primeiro ciclo para a área de lingua estranxeira son os 

seguintes:  

― Coñecementos lingüísticos:  

o Iniciación a algúns aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación e entoación da 

lingua estranxeira e uso para a comprensión e para a produción oral.  

o Identificación e uso de léxico, e estruturas elementais propias da lingua 

estranxeira, previamente utilizadas.  

o Asociación global de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos 

escritos que representan expresións orais coñecidas.  

o Familiarización co uso das estratexias básicas da produción de textos a partir 

dun modelo: selección do destinatario, propósito e contido.  

o Interese por utilizar a lingua estranxeira en situacións variadas.  

― Reflexión sobre a aprendizaxe:  

o Uso de habilidades e procedementos como repetición, memorización, 

asociación de palabras e expresións con elementos xestuais e visuais e 

observación de modelos, para a adquisición de léxico e estruturas elementais 

da lingua.  

o Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información e das 

posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación.  

o Confianza na propia capacidade para aprender unha lingua estranxeira e 

gusto polo traballo cooperativo.  

Bloque 4. Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

Este bloque contribúe a que o alumnado coñeza costumes, formas de relación social, 

trazos e particularidades dos países nos que se fala a lingua estranxeira, en definitiva, 

formas de vida diferentes ás propias. Este coñecemento promoverá a tolerancia e 

aceptación, acrecentará o interese polo coñecemento das diferentes realidades sociais e 

culturais e facilitará a comunicación intercultural.  



 

Os contidos deste bloque para primeiro ciclo para a área de lingua estranxeira de acordo 

ao Real decreto de ensinanzas mínimas son os seguintes:  

― Recoñecemento e aprendizaxe de formas básicas de relación social en lingua 

estranxeira.  

― Actitude receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia.  

 

3º PRIMARIA 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. Estes catro 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 

1. Estratexias de comprensión de textos orais: mobilización de expectativas, 

identificación de claves e inferencias, comprobación e reformulación de hipótesis. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

costumes e actitudes; linguaxe non verbal.   

3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos.  

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención. 

- Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos. 

- Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso.  

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. 

g . I love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions)  

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going to). 

- 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 two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a 

cup, a glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then)  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e ámbito; actividades da vida diaria; familia e amigos; tempo libre, lecer e 



 

deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; compras e actividades comerciais; 

alimentación e restauración; transporte; medio, clima e ámbito natural; e Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación. 

6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

1. Estratexias de produción de textos orais: planificación, execución e control mediante 

procedementos lingüísticos, paralingüísticos e paratextuais.  

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

costumes e actitudes; linguaxe non verbal. 

3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos. 

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención.  

- Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos. 

- Petición e ofrecemento de información, axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. 

g . I love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions)  

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going to). 

- 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 two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a 

cup, a glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then). 

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (produción) relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e ámbito; actividades da vida diaria; familia e amigos; tempo libre, ocio e deporte; 

viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; compras e actividades comerciais; 

alimentación e restauración; transporte; medio, clima e ámbito natural; e Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación. 

6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estratexias de comprensión de textos escritos: mobilización de expectativas, 

identificación de claves e inferencias, comprobación e reformulación de hipótesis. 

 



 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

costumes e actitudes; linguaxe non verbal.   

3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos. 

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención. 

- Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos.  

- Petición e ofrecemento de axuda, instrucións, obxectos, permiso.  

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. 

g . I love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions)  

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going to). 

- 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 two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a 

cup, a glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then). 

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e ámbito; actividades da vida diaria; familia e amigos; tempo libre, lecer e 

deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; compras e actividades comerciais; 

alimentación e restauración; transporte; medio, clima e ámbito natural; e Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación. 

6. Patróns gráficos e convencións ortográficas básicas. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estratexias de produción de textos escritos: planificación, execución e control 

mediante procedementos lingüísticos, paralingüísticos e paratextuais. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

costumes e actitudes; linguaxe non verbal. 

3. Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos. 

- Expresión da capacidade, o gusto, o acordo ou desacordo, o sentimento, a intención.  

- Descrición de persoas, actividades, lugares e obxectos. 

- Petición e ofrecemento de axuda, instrucións, obxectos, permiso. 

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and).  



 

- Afirmación:(affirmative sentences; Yes (+ tag)) 

- Exclamación: (Help! Sorry!, How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. 

g . I love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux. questions)  

- Expresión do tempo: presente (simple present); futuro (going to).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going to). 

- 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 two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a 

cup, a glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then). 

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (produción) relativo a identificación persoal; 

vivenda, fogar e ámbito; actividades da vida diaria; familia e amigos; tempo libre, lecer 

e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; compras e actividades 

comerciais; alimentación e restauración; transporte; medio, clima e ámbito natural; e 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

6. Patróns gráficos e convencións ortográficas básicas. 

4º PRIMARIA 

Os contidos agrupáronse en bloques relacionados con catro centros de atención 

específicos: a linguaxe oral; a linguaxe escrita; os elementos constitutivos do sistema 

lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da nova 

lingua.  

Aínda que a linguaxe oral e a escrita son dúas manifestacións diferentes dunha mesma 

capacidade, cada unha esixe diferentes habilidades e coñecementos polos que os 

contidos se refiren a eles por separado.  

O Real decreto de ensinanzas mínimas establece os seguintes contidos para a área de 

lingua estranxeira no segundo ciclo de Primaria.  

 Bloque 1. Escoitar, comprender,  falar e conversar 

― Escoita e comprensión de mensaxes orais de progresiva complexidade, como 

instrucións ou explicacións, interaccións orais dirixidas ou gravacións en soporte 

audiovisual e informático para extraer información global e algunha específica.  

― Interacción oral en situacións reais ou simuladas dando respostas verbais e non 

verbais que esixan elección entre un repertorio limitado de posibilidades, en 

contextos progresivamente menos dirixidos.  

― Produción de textos orais coñecidos previamente mediante a participación activa en 

representacións, cancións, recitados, dramatizacións, interaccións dirixidas… ou ben 

preparados mediante un traballo previo con axudas e modelos, mostrando interese 

por expresarse oralmente en actividades individuais e de grupo.  

― Desenvolvemento de estratexias básicas para apoiar a comprensión e expresión oral: 

uso do contexto visual e non verbal e dos coñecementos previos sobre o tema ou a 

situación transferidos desde as linguas que coñece á lingua estranxeira.  

― Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse.  

 Bloque 2. Ler e escribir  



 

Os contidos deste bloque para segundo ciclo para a área de lingua estranxeira de acordo 

ao Real decreto de ensinanzas mínimas son os seguintes: 

― Lectura e comprensión de diferentes textos, en soporte papel e dixital, adaptados á 

competencia lingüística do alumnado, para utilizar información global e específica, 

no desenvolvemento dunha tarefa ou para gozar da lectura.  

― Uso guiado de estratexias de lectura (utilización dos elementos do contexto visual e 

dos coñecementos previos sobre o tema ou a situación transferidos desde as linguas 

que coñece), identificando a información máis importante, deducindo o significado 

de palabras e expresións non coñecidas.  

― Lectura e escritura de textos propios de situacións cotiás próximas á experiencia 

como invitacións, felicitacións, notas, avisos, folletos… 

― Composición a partir de modelos, de diferentes textos sinxelos, utilizando 

expresións e frases moi coñecidas oralmente, para transmitir información, ou con 

diversas intencións comunicativas.  

― Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación para ler, escribir e 

transmitir información.  

― Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos.  

 

 Bloque 3. Coñecemento da lingua  

― Coñecementos lingüísticos.  

o Identificación de aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación e entoación da 

lingua estranxeira e o seu uso como aspectos fundamentais da comprensión e 

produción de breves textos orais.  

o Recoñecemento e uso de léxico, formas e estruturas básicas propias da 

lingua estranxeira, previamente utilizadas.  

o Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos, 

expresións orais coñecidas e establecemento de relacións analíticas grafía-

son.  

o Iniciación ao coñecemento e uso das estratexias básicas da produción de 

textos (elección do destinatario, propósito, planificación, redacción do 

borrador, revisión do texto e versión final) a partir de modelos moi 

estruturados.  

o Interese por utilizar a lingua estranxeira de forma correcta en situacións 

variadas.  

― Reflexión sobre a aprendizaxe.  

o Uso de habilidades e procedementos como repetición, memorización, 

asociación de palabras e expresións con elementos xestuais e visuais, 

observación de modelos, lectura de textos, utilización de soportes 

multimedia, para a adquisición de novo léxico, formas e estruturas da lingua.  

o Reflexión sobre a propia aprendizaxe e aceptación do erro como parte do 

proceso.  

o Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información e das 

posibilidades que ofrecen as tecnoloxías.  

o Confianza na propia capacidade para aprender unha lingua estranxeira e 

valoración do traballo cooperativo.  

 

 Bloque 4. Aspectos socioculturais e conciencia intercultural 

Este bloque contribúe a que o alumnado coñeza costumes, formas de relación social, 

trazos e particularidades dos países nos que se fala a lingua estranxeira, en definitiva, 



 

formas de vida diferentes ás propias. Este coñecemento promoverá a tolerancia e 

aceptación, acrecentará o interese polo coñecemento das diferentes realidades sociais e 

culturais e facilitará a comunicación intercultural.  

Os contidos deste bloque para segundo ciclo para a área de lingua estranxeira son os 

seguintes: 

― Interese por coñecer información sobre as persoas e a cultura dos países onde se fala 

a lingua estranxeira.  

― 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 receptiva cara ás persoas que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia.  

 

5º PRIMARIA 

Os contidos que conforman esta materia e este curso agrupáronse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. Estes catro 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 

1. Estratexias de comprensión de textos orais: mobilización de expectativas, 

identificación de claves e inferencias, comprobación e reformulación de hipótesis. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

costumes e actitudes; linguaxe non verbal.   

3. Funcións comunicativas: 

- Cumprimento e presentacións, desculpas, agradecementos, invitacións. 

- Capacidade de expresión, gusto, preferencia, opinión, concordancia ou discordancia, 

sentimento, intención. 

- Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos, costumes, planos. 

- Narrativa de acontecementos pasados remotos e recentes. 

- Solicitude e oferta de axuda, información, instrucións, artigos, opinión, permitir. 

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas:  

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción (or)  

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag))  

- Exclamación: (Help! Sorry!). How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory sentences, 

e. g.: I love salad!)  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag))  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions) 

- Expresión de tempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going 

to)  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous)  

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going to)  

- 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 two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a 

cup, a glass, a piece. Degree: very)  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance)  

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then)  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully) 

-  

5. Léxico de alta frecuencia por vía oral (recepción) na identificación persoal; vivenda, 

casa e ambiente; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; 

deporte libre e tempo de lecer; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e 

investigación; actividades comerciais e comerciais; alimentación e restauración; 

transporte; linguaxe e comunicación; ambiente, clima e ambiente natural; e Tecnoloxía 

da Información e C 

6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

1. Estratexias de produción de textos orais: planificación, implantación e control a 

través de procedementos lingüísticos, paralingüísticos e paratextuais. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

costumes e actitudes; linguaxe non verbal.   

3. Funcións comunicativas: 

- Cumprimento e presentacións, desculpas, agradecementos, invitacións. 

- Capacidade de expresión, gusto, preferencia, opinión, concordancia ou discordancia, 

sentimento, intención. 

- Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos, costumes, planos. 

- Narrativa de acontecementos pasados remotos e recentes. 

- Solicitude e oferta de axuda, información, instrucións, artigos, opinión, permitir. 

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico- discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción (or)  

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)  

- Exclamación: (Help! Sorry!). How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory sentences, 

e. g.: I love salad!)  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag))  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions) 

- Expresión de tempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going 

to)  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous)  

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going to)  

- 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 two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a 

cup, a glass, a piece. Degree: very)  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance)  



 

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then)  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully) 

5. Léxico de alta frecuencia por vía oral (produción) en materia de identificación 

persoal; vivenda, casa e ambiente; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo 

e ocupacións; deporte libre e tempo de lecer; viaxes e vacacións; saúde e coidados 

físicos; educación e investigación; actividades comerciais e comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; linguaxe e comunicación; ambiente, clima e ambiente natural; 

e Tecnoloxía da Información e Comunicación. 

6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estratexias de comprensión de textos escritos: mobilización de expectativas, 

identificación de claves e inferencias, comprobación e reformulación de hipótesis. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

costumes e actitudes; linguaxe non verbal.   

3. Funcións comunicativas: 

- Cumprimento e presentacións, desculpas, agradecementos, invitacións. 

- Capacidade de expresión, gusto, preferencia, opinión, concordancia ou discordancia, 

sentimento, intención. 

- Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos, costumes, planos. 

- Narrativa de acontecementos pasados remotos e recentes. 

- Solicitude e oferta de axuda, información, instrucións, artigos, opinión, permitir. 

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción (or)  

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)  

- Exclamación: (Help! Sorry!). How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory sentences, 

e. g.: I love salad!)  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag))  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions) 

- Expresión de tempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going 

to)  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous)  

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going to)  

- 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 two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a bottle, a 

cup, a glass, a piece. Degree: very)  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance)  

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); sequence 

(first…then) 

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully) 

5. Léxico escrita de alta frecuencia (recepción) na identificación persoal; vivenda, casa e 

ambiente; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; deporte 

libre e tempo de lecer; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e 



 

investigación; actividades comerciais e comerciais; alimentación e restauración; 

transporte; linguaxe e comunicación; ambiente, clima e ambiente natural; e Tecnoloxía 

da Información e Comunicación. 

6. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estratexias de produción de textos escritos: planificación, implantación e control a 

través de procedementos lingüísticos, paralingüísticos e paratextuais. 

2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de cortesía; 

costumes e actitudes; linguaxe non verbal. 

3. Funcións comunicativas: 

- Cumprimento e presentacións, desculpas, agradecementos, invitacións. 

- Capacidade de expresión, gusto, preferencia, opinión, concordancia ou discordancia, 

sentimento, intención. 

- Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos, costumes, planos. 

- Narrativa de acontecementos pasados remotos e recentes. 

- Solicitude e oferta de axuda, información, instrucións, artigos, opinión, permitir. 

- Establecemento e mantemento da comunicación. 

 

4. Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción (or).  

- Afirmación: (affirmative sentences; (Yes (+ tag)).  

- Exclamación: (Help! Sorry!). How + Adj., e.g.: How nice!; exclamatory 

sentences, e. g.: I love salad!).  

- Negación: (negative sentences with not), no (Adj.), No (+ negative tag)).  

- Interrogación: (How are you?, How many…?, Wh- questions, Aux.questions). 

- Expresión de tempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro 

(going to).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous).  

- Expresión da modalidade: capacidade (can); permiso (can); intención (going 

to).  

- 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 two digits; 

ordinal numerals up to two digits. Quantity: many, some, (a) little, more, half, a 

bottle, a cup, a glass, a piece. Degree: very).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance).  

- Expresión do tempo (points (e. g. half past past five); divisions (e. g. half an 

hour, summer), indications of time: anteriority (before); posteriority (after); 

sequence (first…then).  

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well, quickly, carefully). 

 

5. Léxico escribir alta frecuencia (de produción) en materia de identificación persoal; 

vivenda, casa e ambiente; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e 

ocupacións; deporte libre e tempo de lecer; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e investigación; actividades comerciais e comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; linguaxe e comunicación; ambiente, clima e ambiente natural; 

e Tecnoloxía da Información e Comunicación. 

6. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

6º PRIMARIA 



 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 

1. Estratexias de comprensión: 

― Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema. 

― Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo. 

― Distinción detipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos 
principais) 

― Formulación de hipóteses sobre o  contido e contexto. 

― Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: interese pola pronuncia 
coidada, polo ritmo, pola entoación e acentuación adecuadas, tanto nas 
participacións orais cmo nas imitacións, recitacións e dramatizacións. 

 Bloque 2: Produción de textos orais: Expresión e interacción 

1. Estratexias de produción: 

― Planificación:  

o Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea/s principais e a 
súa estrutura básica. 

o Adecuar o texto á persoa destinataria, contexto e canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de discurso axeitados a cada caso. 

― Execución: 

o Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, estruturándoo 
adecuadamente e axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo de 
texto. 

o Reaxustar a tarefa ou a mensaxe (facer concesións no que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos dispoñibles. 

o Tentar sacar partido aos coñecementos previos. 

o Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos ou paratextuais. 

Lingüísticos 

o Modificar palabras de significado parecido. 

o Definir ou parafrasear un termo ou expresión. 

Paralingüísticos e paratextuais 

o Pedir axuda. 



 

o Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o significado. 

o Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual ou corporal...) 

 

2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: interese pola pronuncia 
coidada, polo ritmo, a entoación, a acentuación,  

 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

1. Estratexias de comprensión:  

― Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema. 

― Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo. 

― Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos 
principais) 

― Formulación de hipóteses sobre contido e contexto. 

― Inferencia e formulación de hipótese sobres significados a partir da comprensión 
de elementos significativos, paralingüísticos e lingüísticos. 

― Reformulación de hipótese a partir da comprensión de novos elementos. 

2. Aspectos socioculturais  e sociolingüísticos: convencións sociais, normas de 
cortesía e rexistros: costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal. 

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 e plans. 

― Narración de feitos pasados, remotos e recentes. 

― Petición e ofrecemento de axuda, información, instrucións, obxectos, opinión e 
permiso. 

― Establecemento e mantemento da comunicación. 

4. Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

― Interese pola lectura dos textos escritos propios e alleos valoranto o seu sentido 
estético, correcta grafía e ortografía. 

 Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 



 

1. Estratexias de produción: 

― Planificación: 

o 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 quere dicir, etc.) 

o Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun 
dicionario ou gramática, etc.) 

― Execución: 

o Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de 
cada tipo de texto. 

o Reaxustar a tarefa ou a mensaxe tras valoras as dificultades e os recursos 
dispoñibles. 

o Sacar o máximo partido dos coñecementos previos. 

2. Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

― Interese pola presentación dos textos escritos propios  alleos valorando o seu 
sentido estético e empregando a correcta grafía e ortografía. 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

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. 

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. 

― Establecemento e mantemento da comunicación. 

3. Estructuras sintáctico-discursivas: 

― Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción (or); oposición (but); 
causa (because); finalidade (to-infinitive); comparación (as +adj +as; -er than; the   -
est) 



 

― Relacións temporais (when; before; after) 

― Afirmación (Yes (+tag)) 

― Exclamación (What +noun; how + adj); exclamatory sentences 

― Negación (negative sentences with not, never, non(adj) nobody, nothing; Non 
(+negative tag)) 

― Interrogación (Wh- questions; aux. Questions) 

― Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
continuous); habitual (simple tenses + advs always, everyday); incoativo (start –
ing); terminativo (finish –ing). 

― Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can); 
posibilidade (may); necesidade (must, need); obriga (have to); imperative; permiso 
(can; may); intención (going to; will) 

― Expresión de existencia (there’s; there are); a entidade (nouns, pronouns, articles, 
demonstratives); a calidade (very + adj) 

― Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numbers up to four digits, ordinal 
numbersup 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 (pepositions and adverbs of location, position,distance, 
motion, direction, origin and arrangement) 

― Expresión do tempo (poins; divisions and indications (now, tomorrow morning...); 
duration (e.g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); sequence 
(first...then); simultaneousness; frequency 

― Expresión de modo (advs of manner, e.g. slowly, well) 

 

4. Léxico oral  de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a identificación 
pesoal, vivenda, fogar e contorna; actividades da vida cotiá; familiae amizades; 
traballo e ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxe 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. 

 

TEMPORALIZACIÓN XERAL  DE CONTIDOS PARA TODOS OS NIVEIS 

 Primeiro trimestre: 

― Unidade de inicio 

― Unidades 1 e 2 



 

― Revisión das unidades 1  e 2 

― Festividades: Halloween e Christmas 

A finais deste primeiro trimestre empezaremos a traballar en sesións alternas 

contidos relacionados coa obra de teatro que veremos en Santiago. 

 Segundo trimestre: 

― Unidades 3  e 4 

― Revisión das unidades 3 e 4 

― Festividades: Peace Day 

 Terceiro trimestre: 

― Unidades 5 e 6 

― Revisión das unidades 5 e 6 

― Festividades: Easter 

Cada unidade desenvolverase nunhas 7 sesións de traballo de 45’ cada  unha (excepto 

no caso das festividades, que serán dedicacións horarias máis flexibles) 

Dependendo do nivel tamén traballaremos algunha sesión sobre outras festividades da 

cultura anglosaxona. 

Tamén hai que incluír nesta sección as unidades didácticas que poidan ir xurdindo ao 

longo do curso relacionadas coa nosa participación no Proxecto Interdisciplinar do 

centro  ou coa organización doutras actividades complementarias. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

1º PRIMARIA 

Os criterios de avaliación que se establecen no currículo para o primeiro ano do ensino 

básico na área de lingua estranxeira, organizado en catro grandes bloques: comprensión 

e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, son os seguintes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial e os puntos principais do texto.  

- Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, celebracións) e 

convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos 

sobre os mesmos para unha comprensión adecuada do texto.  

- Identificar o sentido xeral e un repertorio limitado de vocabulario e de expresións en 

textos orais moi breves e sinxelos, cun gran número de estruturas simples e léxico 

de uso moi frecuente, articulados con claridade e lentamente e transmitidos 



 

oralmente ou por medios técnicos, sobre temas relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiáns previsibles sempre que se 

conte co apoio visual, posibilidade de repetición e cunha referencia contextual 

importante.  

- Distinguir a principal función comunicativa do texto (por exemplo, unha solicitude 

de información, unha orde, ou unha oferta), así como os patróns discursivos básicos 

(por exemplo, inicio e peche da conversa, ou os puntos dunha narración 

esquemática).  

- Coñecer e empregar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo 

á situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas propias 

experiencias necesidades e intereses.  

- Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación básicos e recoñecer 

os significados e intencións comunicativas xerais relacionados con os mesmos. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos orais monológicos 

ou dialóxicos moi curtos e simples, utilizando, por exemplo, fórmulas e linguaxe 

prefabricada ou expresións memorizadas, ou apoiando con xestos o que se quere 

expresar.  

- Coñecer os aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos e significativos, e 

aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos en unha produción oral 

adecuada ao contexto, respetando as convencións comunicativas máis elementais.  

- Interactuar de forma moi básica, empregando técnicas moi simples, lingüísticas ou 

non verbais (por exemplo, resposta física, xestos ou contacto físico) para iniciar, 

manter ou concluir unha conversa curta, cumprindo a función principal 

comunicativa do texto (por exemplo, un saúdo, unha felicitación).  

- Producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando p. 

e., expresións memorizadas ou apoiando con xestos o que se quere expresar.  

- Participar de maneira moi básica en conversacións moi breves e moi simples que 

requiran un intercambio directo de información sobre temas que lle resultan moi 

familiares, utilizando principalmente expresións e frases illadas moi sinxelas de uso 

moi frecuente, sendo indispensable a repetición e cooperación do interlocutor para 

manter a conversa.  

- Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo á 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados cos seus propios 

intereses, experiencias e necesidades.  

- Imitar un repertorio moi limitado de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 



 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial e os puntos principais do texto.  

- Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha 

comprensión adecuada do texto.  

- Identificar o tema e sentido xeral en textos, tanto impresos como dixitais, moi 

breves e sinxelos, con predominio de estruturas sinxelas e léxico de moi alta 

frecuencia, sobre temas moi coñecidos e cotiáns, sendo indispensable a relectura, 

algunhas aclaracións e a presencia dun forte apoio visual e contextual.  

- Recoñecer os símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, £, etc.) e identificar os 

significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos.  

- Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto (por exemplo, un 

saúdo, unha felicitación, unha demanda de información, ou unha oferta) e un 

repertorio limitado de seus expoñentes máis habituais, así como os patróns 

discursivos básicos (por exemplo, apertura e peche dunha carta, ou os puntos dunha 

descrición esquemática).  

- Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativa 

á situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados cos propios intereses, 

experiencias e necesidades. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

- Coñecer e aplicar os estrategias básicas pára producir textos escritos moi breves e 

simples, por exemplo copiando palabras e frases moi comúns para as funcións 

comunicativas que perseguen.  

- Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos concretos e 

significativos e aplicalos na produción escrita adecuada ao contexto, respectando as 

normas básicas de cortesía.  

- Construir textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples illadas, para 

falar de si mesmo ou do seu entorno máis inmediato, utilizando un repertorio de 

códigos principalmente icónicos para a súa función comunicativa.  

- Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativa 

á situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados cos propios intereses, 

experiencias e necesidades.  

Os estándares de aprendizaxe para este nivel son: 

 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 e comprende o vocabulario asociado.  



 

- Entende a información esencial en conversas moi breves e moi sinxelas nas que 
participa, que traten sobre temas familiares apoiándose na linguaxe non verbal 
para mellorar a súa comprensión.  

- Comprende as fórmulas básicas de relación social.  

- Comprende as preguntas do docente sobre os seus datos básicos, o seu corpo, 
obxectos, mascotas e animais, a súa familia e en xeral sobre os temas traballados 
na aula.  

- Distingue o comezo e peche dunha conversa. 

 Bloque 2: Produción de textos orais. Expresión e interacción 
― Imita e repite as expresións do docente empregadas na aula.  

― Fai presentacións moi breves e sinxelas, sobre temas cotiáns ou do seu interese, 
empregando estruturas moi sinxelas.  

― Respecta as normas que rexen a interacción oral.  

― Responde de forma axeitada en situacións de comunicación.  

― Coñece e emprega expresións relacionadas coas celebracións familiares ou 
culturais.  

― Participa en conversas cara a cara nas que se establece contacto social. 

 Bloque 3:  Comprensión de textos escritos 
― Localiza palabras coñecidas no material visual utilizado para as rutinas ou nos libros 

da clase. 

― 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 interación. 
― Copia palabras e expresións sinxelas traballadas oralmente.  

― Escribe cartas ou tarxetas que recibe calquera a partir dun modelo copiando 
algunhas palabras básicas e incluíndo debuxos ou fotografías.  

― Elabora carteis moi sinxelos cun modelo. 

2º PRIMARIA 

Os criterios de avaliación para este curso serán os seguintes: 

1. Participar en interaccións orais moi dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de 

comunicación facilmente predicibles.  



 

Con este criterio avalíase a capacidade de responder de maneira sinxela a peticións, 

instrucións ou de dar informacións. As interaccións tratarán sobre temas coñecidos, 

traballados previamente ou relacionados con necesidades de comunicación 

inmediatas como saudar e despedirse, presentarse, falar de gustos, en situacións 

comunicativas coñecidas como rutinas, hábitos, linguaxe da aula, representacións, 

recitacións ou cancións. Valorarase tamén a capacidade de participación activa nas 

actividades da aula.  

2. Captar a idea global e identificar algúns elementos específicos en textos orais, 

coa axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto.  

Con este criterio avalíase se son capaces de captar progresivamente a idea global 

dunha mensaxe oral, en situacións de comunicación cara a cara, con apoio xestual e 

mímico e coas repeticións necesarias e recoñecer e comprender palabras clave e 

expresións básicas, relacionadas con actividades da aula ou do contexto escolar.  

3. Ler e identificar palabras e frases sinxelas presentadas previamente de forma 

oral, sobre temas familiares e de interese.  

Este criterio avalía a capacidade de ler, tamén en voz alta, e comprender palabras e 

frases coñecidas oralmente a partir de todo tipo de actividades. A lectura apoiarase 

en elementos visuais e verbais referidos ao contexto en que aparecen estas 

expresións e formará parte de actividades lúdicas e comunicativas.  

4. Escribir palabras, expresións coñecidas e frases a partir de modelos e cunha 

finalidade específica.  

Neste criterio avalíase se son capaces de escribir palabras e frases sinxelas utilizadas 

oralmente e de forma frecuente e repetitiva en actividades variadas.  

A escritura debe partir da observación dun modelo e debe formar parte da 

realización dunha tarefa concreta e con funcionalidade determinada como escribir 

unha nota, facer un cartel, felicitar un aniversario ou completar unha canción ou un 

poema.  

5. Recoñecer e reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación de 

expresións que aparecen en contextos comunicativos habituais.  

Este criterio trata de avaliar se recoñecen e son capaces de reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación e entoación cando participan activamente escoitando, 

repetindo e anticipando expresións e en actividades de lectura en voz alta e sempre a 

partir de modelos.  

6. Usar estratexias básicas para aprender a aprender, como pedir axuda, acompañar 

a comunicación con xestos, utilizar dicionarios visuais e identificar algúns aspectos 

persoais que o axuden a aprender mellor.  

Este criterio pretende avaliar a utilización de estratexias básicas que favorecen o 

proceso de aprendizaxe como a utilización de recursos visuais e xestuais, a petición 

de axuda e aclaracións, o uso de dicionarios visuais e a valoración aínda que sexa 

moi elemental dos seus progresos.  

7. Mostrar interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira e recoñecer a 

diversidade lingüística como elemento enriquecedor.  

Con este criterio avalíase se participan, se se esforzan e mostran interese en aprender 

a lingua estranxeira.  

Así mesmo valorarase se van tomando conciencia da importancia de coñecer linguas 

para comunicarnos con persoas de lugares diferentes e se aprecian a diversidade 

lingüística como un elemento enriquecedor para todos.  

Os estándares de aprendizaxe avaliables para este nivel (xunto coas competencias 

básicas clave que se traballan en cada caso) son os seguintes: 



 

― Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi brevese 
sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha pronuncia ben 
articulada e con apoios visuais moi redundantes que axuden á comprensión.  CCL 

― Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual.  
CCL 

― Comprende preguntas básicas (nome, idade, gustos) sobre si mesmo/a e dos/das 
demais.  CCL e CAA 

― Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e á súa contorna 
(open/close your book; sit down,...) CCL 

― Fai presentacións moi breves previamente ensaiadas e preparadas sobre temas 
moi próximos a un mesmo e dos/as 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.  CCL 

― Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, 
idade, gustos)  CCL 

― Amosa unha actitude de escoita atenta.  CSC 
― Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (cancións, 

rimas...)aprendidos a través de xogos. CCL e CSC 
― Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira.  CSC 
― Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas cos 

temas traballados previamente de forma oral.  CCL 
― Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio visual e 

identifica os/as personaxes principais.  CCL 
― Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do título e das imaxes que 

o ilustran.  CCL e CAA 
― Le en voz alta textos sinxelos traballados previamente de forma oral, con entoación 

e pronuncia comprensibles.  CCL e CAA 
― Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas 

previamente de forma oral.  CCL 
― Escribe pequenos diálogos e narracións sinxelas seguindo un modelo e respectando 

a estrutura gramatical.  CCL  
― Escribe frases moi sinxelas, organizadas con coherencia e con léxico relacionado co 

tema de escritura.  CCL e CAA 
― Completa unha táboa con datos persoais básicos (nome, apelido, idade,...)  CCL e 

CAA 
― Revisa o texto antes de facer unha versión definitiva, elaborando borradores nos 

que observa a ortografía e outros aspectos relacionados coa secuencia adecuada 
das frases e mesmo a pertinencia das ilustracións.  CCL 

― Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, festas...) e compáraos cos propios, amosando unha actitude 
aberta cara o diferente.  CCL, CAA, CSC 

― Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre sí mesmo/a e os demais. CCL 
― Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía (Please, Thank 

you, excuse me...)  CCL, CSC 
― Adquire as rutinas de saúdos e despedida e diríxese aos demais usando as fórmula 

de cortesía básicas.  CSC 
― Identifica e expresa o que lle gusta e o que non.  CCL 



 

― Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa correctamente os nexos máis básicos.  CCL, CSC 

― Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para desenvolverse na aula e 
expresar e preguntar cantidades.  CCL 

― Participa activamente en xogos, elaboración de glosarios ilustrados, 
dramatizacións, etc.  CSC 

― Expresa estados de ánimo elementais  CCL 
― Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira  CCL, CSC 
― Compara aspectos (léxicos, sintácticos,...) das linguas que coñece.  CCL 

3º  PRIMARIA 

Os criterios de avaliación que establecen o currículo para o terceiro ano do ensino 

básico na área de lingua estranxeira, organizado en catro seccións principais: 

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, son os 

seguintes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial e os puntos principais do texto.  

- Identificar os aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, celebracións), as 

condicións de vida (vivenda, entorno), relacións interpersoais (familiares, de 

amizades, escolares), comportamento (xestos habituais, uso da voz, contacto físico) 

e as convencións sociais (regras de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos 

sobre os mesmos para unha comprensión adecuada do texto.  

- Identificar o sentido xeral, a información esencial e a maioría dos puntos principais 

en textos orais moi curtos e simples, con un gran número de estruturas simples e 

léxico de uso moi frecuente, articulados con claridad e lentamente e transmitidos 

oralmente ou por medios técnicos, sobre temas relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e intereses en contextos cotiás previsibles sempre que se 

conte co apoio visual, posibilidad de repetición ou confirmación e cunha referencia 

contextual forte. 

- Distinguir a principal función comunicativa (por exemplo, unha solicitude de 

información, unha orde, ou unha oferta), así como os patróns discursivos básicos 

(por exemplo, inicio e peche de conversación, ou os puntos dunha narrativa 

esquemática).  

- Recoñecer os significados máis comúns asociados coas estruturas sintácticas básicas 

proprias da comunicación oral (por exemplo, estrutura interrogativa para esixir 

información).  

- Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativa á 

situacións do cotián e temas habituais e concretos relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e intereses, e utilizar as indicacións do contexto e da 

información contenida no texto para ter unha idea dos significados probables de 

palabras e expresións que se descoñecen.  



 

- Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación básicos e recoñecer 

os significados e intencións comunicativas xerais relacionados con os mesmos. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos orais monolóxicos 

ou dialóxicos moi curtos e simples, utilizando, por exemplo, fórmulas e linguaxe 

prefabricada ou expresións memorizadas, ou apoiando con xestos o que se quere 

expresar.  

- Coñecer os aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos en unha 

produción oral adecuada ao contexto, respetando as convencións comunicativas 

máis elementares.  

- Interactuar de forma moi básica, utilizando técnicas moi simples, lingüísticas ou non 

verbais (por exemplo, resposta física, xestos ou contacto físico) para iniciar, manter 

ou concluir unha conversa curta, cumprindo a función principal comunicativa do 

texto (por exemplo, un saúdo, unha felicitación, un intercambio de información).  

- Participar de forma moi simple e comprensible, aínda que necesarias algúns 

aclaracións, en conversas moi curtas con intercambio directo de información sobre 

asuntos moi familiares, utilizando expresiones e frases simples e de uso moi 

frecuente, fundamentalmente illado aínda que en alguns ocasions consiga as 

conectar de forma básica, sendo indispensable a parafrase e a cooperación do 

interlocutor para manter a conversa.  

- Ser entendida en intervencións breves e simples, aínda que se produzan titubeos, 

vacilacións, repeticions ou pausas para reorganizar o discurso.  

- Manexar estruturas sintácticas básicas (por exemplo, conectar palabras ou grupos de 

palabras con conectores básicos como "e"), aínda que se sigan cometendo erros 

básicos dunha forma sistemática, por exemplo, nos tempos verbais ou na 

concordancia. 

- Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo á 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados cos seus propios 

intereses, experiencias e necesidades. 

-  Articular, de maneira xeral comprensible pero con evidente influencia das primeiras 

ou outras linguas, un repertorio moi limitado de patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entonación básica, adaptándose á función comunicativa que se quere realizar. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial e os principais puntos do texto.  

- Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, celebracións), as 

condicións de vida (vivenda, entorno), relacións interpersoais (familiares, de 

amizade, escolares) e convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os 



 

coñecementos adquiridos sobre os mesmos para unha comprensión adecuada do 

texto.  

- Identificar o significado xeral, as ideas principais e a maioria das informacións 

específicas en textos impresos ou dixitais, moi curtos e simples, con estruturas 

simples e léxico de uso moi frecuente, sobre temas familiares e cotiáns, sempre que 

se poda ser relido ou pedir aclaracións e se conte con apoio visual e contextual.  

- Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto (por exemplo, un 

saúdo, unha felicitación, unha demanda de información, ou unha oferta) e un 

repertorio limitado de seus expoñentes máis habituais, así como os patróns 

discursivos básicos (por exemplo, apertura e peche dunha carta, ou os puntos dunha 

descrición esquemática).  

- Recoñecer os significados máis comúns asociados coas estruturas sintácticas básicas 

próprias da comunicación escrita (por exemplo, estrutura interrogativa para esixir 

información). 

- Recoñecer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo á 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas experiencias, 

necesidades e intereses, e inferir o contexto e a información contida no texto os 

significados probables de palabras e expresións que se descoñecen.  

- Recoñecer os símbolos ortográficos básicos (por exemplo, punto, coma, 

interrogación, exclamación), así como símbolos de uso frecuente (por exemplo, ☺, 

@, $, ₤), e identificar os significados e intencións comunicativas xerais relacionados 

cos mesmos. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

- Coñecer e aplicar os estrategias básicas pára producir textos escritos moi breves e 

simples, por exemplo copiando palabras e frases moi comúns para as funcións 

comunicativas que perseguen.  

- Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos concretos e 

significativos e aplicarlos na produción escrita adecuada ao contexto, respectando as 

normas básicas de cortesía.  

- Construír, en papel ou electronicamente, textos moi curtos e moi simples, composto 

de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou informal, usando con certa 

frecuencia a forma correcta de convencións ortográficas básicas e principais 

símbolos de puntuación, para falar de si mesmo, do seu contorno inmediato e os 

aspectos da súa vida cotidiá, en situacións moi familiares e previsíbeis.  

- Coñece a función comunicativa principal do texto escrito (por exemplo, un saúdo, 

un intercambio de información, ou unha oferta), usando un repertorio limitado dos 

seus expoñentes máis frecuentes e de patróns discursivos básicos (por exemplo, 

saúdos de inicio e despedida para o peche dunha carta, ou unha narración 

esquemática desenvolvida en puntos). 

- Manexar estruturas sintácticas básicas (por exemplo, conectar palabras ou grupos de 

palabras con conectores básicos como "e"), aínda que se sigan cometendo erros 



 

básicos dunha forma sistemática, por exemplo, nos tempos verbais ou na 

concordancia.  

- Comprender e utilizar un vocabulario limitado de alta frecuencia por vía oral en 

situacións cotiás e temas comúns e específicos relacionados cos seus propios 

intereses, experiencias e precisa repertorio.  

- Aplicar patróns gráficos básicos e convencións ortográficas básicas para escribir con 

razoable precisión palabras ou frases curtas que se utilizan normalmente ao falar, 

pero non necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada. 

Os estándares de aprendizaxe avaliables para este curso foron organizados en catro 

seccións principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 

escritos. Expoñemos tamén as competencias básicas que se traballan expresamente con 

cada un deles: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- Comprende o sentido global de explicacións ou intrucións orais sinxelas. CCL 

- Extrae o sentido xeral e captura os detalles esenciais das narracións orais adecuadas 

ao seu nivel.  CCL 

- Asimila as ideas principais de presentacións simples e ben estruturadas sobre temas 

familiares ou doseu interese (por exemplo, animais, personaxes de contos), sempre e 

cando conten con imaxes e ilustracións e se fale de maneira lenta e clara.  CCL 

- Identifica o tema dunha conversa sinxela e previsible que ocorra na súa presenza 

nun espazo público real ou simulado sobre temas coñecidos.  CCL, CAA 

- Entende o sentido xeral e o esencial das dramatizacións de contos tradicionais e de 

historias populares coñecidas anteriormente.  CCL 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- Fai presentacións breves e simples, previamente preparadas e ensaiadas sobre temas 

cotiáns ou do seu interese (presentarse a outras personas; dar información básica 

sobre si mesmo, a súa familia e a súa clase; o seu menú preferido, o aspecto exterior 

dun obxecto ou dun animal; dicir o que lle gusta e non lle gusta) utilizando 

estruturas moi simples.  CCL 

- Responde adecuadamente en situacións de comunicación (saúdos, preguntas simples 

sobre si mesmo, solicitación ou oferta de obxectos, expresión do que gusta ou non, 

do que está facendo, do lugar onde se encontra algo, etc.).  CSC 

- Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos que permitan ver a cara e 

os xestos do interlocutor, nas que establece contacto social (dar as grazas, saudar, 

despedirse, dirixirse a alguén, pedir desculpas, presentarse, felicitar a alguén), 

intercámbiase información persoal (nome, idade, etc.), exprésanse sentimentos, etc. 

 CCL 



 

- Desenvólvese en situacións cotiás simples, reais ou simuladas (p. e. pedir unha 

comida no comedor escolar).  CCL, CSC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Formula hipóteses sobre o contido de textos sinxelos partindo dos seus 

coñecementos previos, das ilustracións, do título, dos elementos gráficos, etc.  

CAA 

- Comprende información esencial e localiza información específica en material 

informativo sinxelo coma menús ou anuncios.  CCL 

- Comprende unha secuencia moi breve e sinxela de instrucións para realizar p. e. 

unha receta moi sinxela.  CCL 

- Comprende o esencial e os puntos principais de noticias moi breves e artigos de 

revistas infantís que traten temas que lle sexan familiares ou do seu interese 

(animais, deportes, grupos musicais, xogos de ordenador).  CCL  

- Iníciase na selección de contos e narracións da biblioteca de aula para a súa lectura 

guiada.   CCL, CSIEE 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

- Enche formularios marcanco opcións e enchendo datos ou outro tipo de información 

persoal (p. e. gustos, títulos de contos lidos, opinións, etc).  CCL 

- É capaz de construir textos narrativos sinxelos partindo de modelos e/ou de 

esqueletos moi estruturados.  CCL 

- Escribe a partir dun modelo correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, 

notas, postais, correos) na que felicita a alguén, ou fala de si mesmo e do seu 

entorno inmediato (familia, amigos, obxectos, lugares).  CCL 

- Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, idade, 

actividades favoritas,…) sobre sí mesmo e sobre os demais. 

- Diríxese aos demais utilizando as normas de cortesía básicas (Hello, Goodbye, See 

you)  CCL, CSC 

- Identifica, asocia e menciona palabras e frases con imaxes ilustrativas.  CCL 

- Expresas os seus desexos.  CCL 

- Diferenza preguntas e respostas simples.  CCL, CSC 

- Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para interactuar cos demais.  

CCL 

- Participa en xogos, elaboración de glosarios ilustrados, dramatizacións,…  CSC 

- Amosa interese por coñecer  persoas que falan outras linguas e teñen outras culturas. 

 CSC 



 

- Relaciona elementos socioculturais estranxeiros cos propios para desenvolver a súa 

conciencia intercultural.  CSC 

4º PRIMARIA 

Os criterios de avaliación para este nivel son: 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 

― Comprender a idea global e a información máis importante en textos orais breves e 
sinxelos, con léxico de uso cotiá e apoiándose en elementos lingüísticos e non 
lingüísticos (falamos de textos conectados cos seus intereses e experiencias, 
articulados con claridade e transmitidos de viva voz ou a través dalgún recurso 
multimedia.  

― Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos diferentes 
contextos comunicativos. 

 Bloque 2: Produción de textos orais 

― Interactuar en situacións reais ou simuladas sobre temas do seu interese, usando 
frases e expresións coñecidas e de uso frecuente, xa sexa illadas ou ligadas con 
conectores básicos (and/but/or) 

― Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais de comunicación. 
― Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación. 
― Producir patróns rítmicos, sonoros, acentuais e de entoación básicos e de uso 

diario. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

― 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, xa sexa contando con apoio visual en soporte papel ou 
dixital. 

― Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións comunicativas 
básicas que expresen pausas, exclamacións e interrogacións. 

 Bloque 4: Produción de textos escritos 

― Escribir textos sinxelos, compostos de frases simples illadas, utilizando con 
razoable corrección as convencións ortográficas, os signos de puntuación,..., para 
falar de sí mesmo/a, da súa contorna, de aspectos da súa vida cotiá en situacións 
predecibles.   

― Aplicar patróns básicos e convencións ortográficas básicas. 
― Iniciarse no uso das ferramentas  informáticas para  completar tarefas propostas 

polo mestre/a. 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 



 

― Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha 
comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

― Amosar curiosidade pola lingua e e súa cultura. 
― Obter e dar información persoal sobre o seu contorno máis inmediato en 

situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 
― Expresar nocións básicas relativas a rutinas, tempo, vestimenta, prezo,... 
― Expresar e identificar localización de persoas, obxectos e lugares. 
― Solicitar e comprender o permiso, o acordo, a preferencia, a axuda,a capacidade, 

etc. 
― Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas necesarias para expresar as 

funcións comunicativas propias do seu nivel. 
― Comprender e utilizar o léxico propio do ivel en situacións comunicativas sinxelas 

da vida dentro e fóra da aula. 
― Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na 

súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións 
audiovisuais e de manifestacións artísticas. 

 

Os estándares de aprendizaxe avaliables para este curso foron organizados en catro 

seccións principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 

escritos. Expoñemos tamén as competencias básicas que se traballan expresamente con 

cada un deles: 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 

― Comprende o sentido global e a información máis importante en textos orais moi 
breves, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá procedente de medios 
audiovisuais  e/ou da Internet.  CCL, CD 

― Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en 
cancións, contos, conversas,..., sobre temas familiares e do seu interese e que 
conten con apoio visual.  CCL,  

― Identifica a información máis relevante en interaccións orais.  CCL 

― Escoita atentamente en interaccións cara a cara e sen interromper.  CCL, CSC 

― Amosa interés polas intervencións orais alleas en prol da mellora da súa pronuncia, 
entoación e acentuación.  CCL, CAA, CSC 

 Bloque 2: Produción de textos orais 

― Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación, previamente 
preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, persoas da súa contorna, 
cunha pronuncia e entoación comprensibles.  CCL 

― Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás.  CCL 



 

― Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (cancións, rimas, 
conversas telefónicas, dramatizacións,...)  CCL 

― Manifesta interese e respeto polas manifestacións dos seus compañeiros/as.  
CCL, CSC 

― Domina progresivamente aspectos fonéticos do ritmo, da acentuación, da 
entoación para a produción de textos orais.  CCL 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

― Comprende frases simples escritas  que están relacionadas con temas traballados 
previamente de forma oral.  CCL 

― Comprende a idea principal dun texto sinxelo acompañado de apoio visual, 
procedente dos medios de comunicación adaptados á súa competencia lingüística. 
 CCL 

― Amosa interese pola lectura.  CAA, CSIEE 

― Selecciona contos, narracións e outro material escrito da biblioteca de aula para a 
súa lectura autónoma.  CAA, CSIEE 

― Iníciase  progresivamente no uso autónomo de estratexias de comprensión lectora. 
 CAA 

― Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e títulos que o 
acompañan.  CAA 

― Valora a lingua escrita como instrumento de comunicación.  CCL 

― Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos.  CAA, CCL 

 Bloque 4: Produción de textos escritos 

― Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral.  CCL 

― Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo.  CCL 

― Organiza os textos de maneira coherente e emprega vocabulario relacionado 
directamente co tema de escritura.  CCL 

― Completa un formulario en liña cos seus datos persoais e os dos/das demais.  
CCL 

― Responde de forma escrita a preguntas traballadas en clase (por ex., Where’s...?, 
When’s ....?,  How many...?, How old...?  CCL 



 

― Escribe correspondencia persoal en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a 
e da súa contorna.  CCL 

― Produce textos escritos significativos en soporte papel ou dixital.  CCL, CD, CSC 

― Utiliza as TICs para a produción de textos sinxelos.  CCL, CD 

― Presenta os seus traballos cunha caligrafía clara e limpa: evitando riscos, 
inclinación en liñas, etc.  CAA, CSIEE 

― Amosa interese por utilizar a lingua estranxeira escrita , en situacións variadas e 
coidando na medida do posible a corrección ortográfica.   CCL, CAA 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

― Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira 
(horarios, festividades, comidas,...) e compáraos cos propios amosando unha 
actitude aberta e respetuosa.  CCL, CAA, CSC 

― Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura.  CCL, CSC 

― Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe cotiás 
en distintos contextos.  CCL, CSC 

― Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día, prezos, 
vestimentas, ...  CCL 

― Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización de obxectos, 
espazos, seres vivos, ...  CCL, CSC 

― Pregunta e responde sobre o permiso, o acordo, a preferencia, o desexo ou  a 
capacidade.  CCL, CSC 

― Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa adecuadamente os nexos.  CCL 

― Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais.  
CCL, CAA 

― Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar a 
súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións 
audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.  CCL, CAA 

5º PRIMARIA 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para este curso na área de lingua 

estranxeira, organizado en catro seccións principais: comprensión e produción 

(expresión e interacción) de textos orais e escritos, son:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 



 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias máis axeitadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial e os puntos principais do texto. 

- Identificar os aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, celebracións), as 

condicións de vida (vivenda, entorno), relacións interpersoais (familiares, de 

amizades, escolares), comportamento (xestos habituais, uso da voz, contacto físico) 

e as convencións sociais (regras de cortesía), e aplicar os coñecementos adquiridos 

sobre os mesmos para unha comprensión axeitada  do texto. 

- 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, se poida volver 

escoitar o dito ou pedir confirmación e se conte con apoio visual ou cunha clara 

referencia contextual. 

- Distinguir a función comunicativa principal do texto (p.e. unha demanda de 

información, unha orde ou un ofrecemento), así como os patróns discursivos básicos 

(p. e. inicio e peche conversacional ou os puntos dunha narración esquemática). 

- Recoñecer os significados máis comúns asociados coas estruturas sintácticas básicas 

propias da comunicación oral (por exemplo, estrutura interrogativa para esixir 

información). 

- Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativa a 

situacións do cotián e temas habituais e concretos relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e intereses, e empregar as indicacións do contexto e da 

información contida no texto para ter unha idea do significado probable de palabras 

e expresións que se descoñecen. 

- Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entonación básicos e recoñecer 

os significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir textos orais monolóxicos 

ou dialóxicos moi curtos e simples, utilizando, por exemplo, fórmulas e linguaxe 

prefabricada ou expresións memorizadas  ou apoiando con xestos o que se quere 

expresar. 

- Coñecer os aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos nunha 

produción oral axeitada ao contexto, respetando as convencións comunicativas máis 

elementais. 

- Interactuar de manera moi básica, utilizando técnicas moi simples, lingüísticas ou 

non verbais (p. e. xestos ou contacto físico) para iniciar, manter ou rematar unha 



 

breve conversa, cumprindo a función comunicativa principal do texto (p. e. un 

saúdo, unha felicitación, un intercambio de información). 

- Participar de xeito sinxelo e comprensible en conversacións moi breves que requiran 

un intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata ou sobre 

temas moi familiares (un mesmo, o ámbito inmediato, 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 titubos e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e 

a cooperación do interlocutor para manter a comunicación. 

- Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que se produzan titubeos, 

vacilacións, repeticións ou pausas para reorganizar o discurso. 

- Manexar estruturas sintácticas básicas aínda que se sigan cometendo erros básicos 

de xeito sistemático en, p. ex., tempos verbais ou na concordancia. 

- Coñecer e empregar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativoa 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados cos seus propios 

intereses, experiencias e necesidades. 

- Articular, de maneira xeral comprensible pero con evidente influencia das primeiras 

ou outras linguas, un repertorio moi limitado de patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación básica, adaptándose á función comunicativa que se quere realizar. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Coñecer e saber aplicar as estratexias máis axeitadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial e os puntos principais do texto. 

- Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, actividades, celebracións), as 

condicións de vida (vivenda, entorno), relacións interpersoais (familiares, de 

amizade, escolares) e convencións sociais (normas de cortesía) e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre os mesmos para unha comprensión adecuada do 

texto. 

- Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e información específica en 

textos, tanto en formato imprimido coma 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, sempre e 

cando se poida reler o que non se entendeu, se poida consultar un dicionario e se 

conte con apoio visual e contextual. 

- Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do texto (por exemplo, un 

saúdo, unha felicitación, unha demanda de información ou unha oferta) e un 

repertorio limitado dos seus expoñentes máis habituais, así coma os patróns 

discursivos básicos (por exemplo, apertura e peche dunha carta ou os puntos dunha 

descrición esquemática). 



 

- Recoñecer os significados máis comúns asociados coas estruturas sintácticas básicas 

propias da comunicación escrita (por exemplo, estrutura interrogativa para esixir 

información). 

- Recoñecer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas experiencias, 

necesidades e intereses  e inferir do contexto e da información contida no texto os 

significados probables de palabras e expresións que se descoñecen. 

- Recoñecer os símbolos ortográficos básicos (por exemplo, punto, coma), así como 

símbolos de uso frecuente (por exemplo, ☺, @, $, ₤), e identificar os significados e 

intencións comunicativas xerais relacionadas cos mesmos. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

- Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos escritos moi breves e 

simples, por exemplo, copiando palabras e frases moi comúns para as funcións 

comunicativas que perseguen. 

- Coñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos concretos e 

significativos (p. ex. as convencións sobre o inicio e peche dunha carta a persoas 

coñecidas) e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes a unha produción 

escrita axeitada ao contexto, respectando as normas de cortesía básicas. 

- Elaborar, en papel ou electronicamente, textos moi curtos e moi simples, compostos 

de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou informal, usando con certa 

frecuencia a forma correcta de convencións ortográficas básicas e principais 

símbolos de puntuación, para falar de si mesmo, do seu contorno inmediato e os 

aspectos da súa vida cotiá, en situacións moi familiares e previsibles. 

- Coñecer a función comunicativa principal do texto escrito (por exemplo, un saúdo, 

un intercambio de información ou unha oferta), usando un repertorio limitado dos 

seus expoñentes máis frecuentes e de patróns discursivos básicos (p.e., saúdos de 

inicio e despedida para o peche dunha carta ou unha narración esquemática 

desenvolvida en puntos). 

- 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 xeito sistemático en, por exemplo, tempos verbais ou na 

concordancia. 

- Comprender e empregar un vocabulario limitado de alta frecuencia por vía oral en 

situacións cotiás e temas comúns e específicos relacionados cos seus propios 

intereses e experiencias. 

- Aplicar patróns gráficos básicos e convencións ortográficas básicas para escribir con 

razoable precisión palabras ou frases curtas que se utilizan normalmente ao falar, 

pero non necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada. 

Os estándares de aprendizaxe avaliables para este curso foron organizados en cinco 

seccións principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e 

escritos; coñecemento da lingua e consciencia intercultural. 



 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- Comprende mensaxes e anuncios que conteñan instrucións, indicacións ou outro 

tipo de información (por exemplo, números, prezos, horarios, nun recinto deportivo, 

nuns grandes almacéns).  CCL 

- Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (rutinas diarias, 

instrucións, indicacións, peticións, retroalimentación sobre as tarefas de clase, etc.). 

 CCL 

- Comprende textos orais de carácter informativo e é capaz de extraer información 

global e algúns datos específicos en interaccións orais nas que se traten temas 

familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet.   

CCL, CD, CAA 

- Identifica o tema dunha conversación sinxela e predicible que ten lugar na súa 

presenza nalgún espazo público real ou simulado sobre temas coñecidos. 

- Distingue os cambios de tema e infire o sentido xeral de programas de televisión ou 

outro material audiovisual dentro da súa área de interese (p.ex. nos que se entrevista 

mozos ou personaxes coñecidos) sobre temas cotiáns (por exemplo, a súa roupa 

favorita, os seus deportes ou música preferidos, etc.).  CCL, CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre 

temas cotiáns 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 principais 

actividades do seu día a día; describir brevemente e de xeito sinxelo o seu cuarto, o 

seu menú preferido, ou o aspecto exterior dunha persoa; presentar un tema que lle 

interese (o seu cantante ou grupo de música preferido) ou dicir o que lle gusta e non 

lle gusta usando estruturas sinxelas.  CCL 

- Desenvólvese con relativa seguridade en situacións cotiás simples, reais ou 

simuladas (p. ex. presentarse nunha festa).  CCL 

- Amosa unha actitude de escoita.  CSC, CCL 

- Responde axeitadamente en situacións de comunicación (saúdos, preguntas simples 

sobre si mesmo, solicitación ou oferta de obxectos, expresión do que gusta ou non, 

do que está facendo, do lugar onde se encontra algo, etc.).CCL, CSC 

- Participa en conversacións 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), 

intercámbiase información persoal e sobre asuntos cotiáns, exprésanse sentimentos, 

ofrécese algo a alguén, pídese prestado algo, etc.  CCL, CD 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 



 

- Entende información esencial e localiza información específica en material 

informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de prezos, anuncios, 

guías telefónicas, publicidade, folletos turísticos, etc.  CCL 

- Comprende correspondencia (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.  CCL 

- Entende o esencial de historias breves e ben estruturadas sempre e cando a imaxe e a 

acción conduzan gran parte do argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.).  CCL 

- Comprende o esencial de noticias moi breves e artigos que traten temas que lle 

sexan familiares ou do seu interese (deportes, grupos musicais, xogos de ordenador). 

 CCL 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

― Escribe, seguindo  un modelo, correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, 

notas, postais, correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai un 

convite, ou fala de si mesmo e do seu ámbito inmediato (familia, amigos, afeccións, 

actividades cotiás, obxectos, lugares).   CCL, CAA 

― Constrúe textos narrativos sinxelos reproducindo estruturas traballadas previamente. 

 CCL 

― Escribe, baseándose nun modelo, textos breves de carácter informativo sobre temas 

traballados con anterioridade.  CCL 

― Amosa interese polo uso guiado das TIC para producir textos e presentacións e para 

transmitir información.  CCL, CD, CSC 

― Usa o dicionario bilingüe e outros materiais de consulta para a elaboración de textos. 

 CCL, CAA 

― Presenta os textos limpos e con caligrafía clara, evitando riscos, inclinación de liñas, 

etc.  CCL 

 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

― Identifica aspectos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira 

(horarios, comidas, festividades,…) e compáraos cos propios, amosando unha 

actitude de apertura e respeto cara o diferente.  CCL, CAA, CSC 

― Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura.  CCL, CSC 

― Participa en actividades de aprendizaxe individuais e colectivas, respectando as 

ideas dos/das demais e contribuíndo ao traballo en grupo.  CCL, CSC 



 

― Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe de 

distintos contextos.  CCL, CAA, CSC 

― Identifica en textos simples formas verbais estudadas, a afirmación e a 

negación,… CCL 

― Describe unha escena sinxela e compara dúas ilustracións identificando as 

diferentas.   CCL, CAA 

― Describe con detalle o seu aspecto físico, gustos, afeccións, … de si mesmo/a e 

doutras persoas.  CCL, CAA 

― Expresa e distingue indicacións para chegar a un lugar, así como as instrucións 

dentro e fóra da aula.  CCL, CAA 

― Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 

número e persoa e usa correctamente os nexos básicos.   CCL 

― Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas 

interaccións dentro e fóra da aula, para ler textos próximos á súa idade e para 

escribir con léxico traballado previamente.   CCL, CAA 

― 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.  CCL, CAA 

― Valora as linguas como instrument de comunicación para aprender e acercarse a 

outras culturas.  CCL, CSC 

6º PRIMARIA 

Para unha exposición organizada dos criterios de avaliación correspondentes a este 

sexto nivel imos seguir co desglose en bloques, tal e como fixemos para o resto dos 

niveis. 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 

― Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos principias en textos 

orais moi breves, con estruturas simples e léxico de uso moi frecuente, articulados 

con claridade, lentamente e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos, sobre 

temas habituais relacionados coas propias experiencias, necesidade e intereses. 

― Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial ou os puntos principias. 

― Utilizar o contexto e a información contida no texto para facerse unha idea dos 

significados probables de palabras e expresións descoñecidas. 

― Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e recoñecer 

os significados e intencións comunicativas.  

 Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interación 



 

― Participar de maneira comprensible en conversas  moi breves sobre temas familiares 

(un mesmo/a, a contorna inmediata, as persoas, lugares, obxectos e actividades, 

gustos  e opinións), utilizando expresións e frases sinxelas de uso frecuente, illadas 

ou enlazadas con conectores básicos. A pronuncia pode non ser moi clara, con 

pausas, titubeos, repeticións, paráfrases e mesmo é posible que se necesite a  

cooperación da persoa interlocutora para manter a comunicación. 

― Coñecer e saber aplicar estratexias básicas para producir textos orais monolóxicos 

ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando expresións memorizadas ou 

apoiando con xestos o que se quere expresar.  

― Articular un repertorio limitado de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos, adaptándoos á función comunicativa que se quere levar a cabo.  

― Facerse entender en intervencións breves e sinxelas, aínda que sexan evidentes os 

titubeos, vacilacións, repeticións e pausas para corrixir ou reformular o que se quere 

dicir.  

― Interactuar de maneira moi básica usando técnicas lingüísticas e non verbais (p.e., 

xestos ou contacto físico) para iniciar, manter ou concluír unha breve conversa. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

― Identificar o tema, sentido xeral, ideas principias e información específica en textos 

en formato impreso e dixital; trataríase de textos breves, sinxelos e de temas 

coñecidos para os nenos/as. É necesario que teñan a oportunidade de reler o que non 

se entendeu, consultar un diccionario  e contar con apoio visual e contextual. 

― Coñecer e saber aplicar estratexias básicas para a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial e os puntos principais. 

― Inferir do contexto e da información contida no texto o posible significado de 

palabras e expresións descoñecidas.  

― Recoñecer os signos ortográficos básicos (punto, coma, puntos suspensivos,…) así 

como símbolos de uso frecuente ( , @, &, $, … ) e identificar os significados e 

intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

 Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interación 

― Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos e sinxelos, 

compostos de frases simples e empregando con razoable corrección as convencións 

ortográficas básicas e os signos de puntuación coa fin de falar de si mesmo/a, da súa 

contorna inmediata e doutros aspectos da súa vida cotiá. 

― Coñecer e aplicar estratexias básicas para producir textos escritos breves e sinxelos. 

― Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas  básicas para escribir con 

razoable corrección palabras ou frases curtas que se utilizan normalmente ao falar. 

― Facer uso das ferramentas informáticas para facer actividades. 



 

― Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de aula e outros materiais de 

consulta para a elaboración de textos, respectando as súas normas de 

funcionamento. 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

― Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos sobre a vida cotiá 

(hábitos, horarios, actividades ou celebracións), condicións de vida (vivenda, 

contorna), relacións interpersoais (familiares, de amizade ou escolares), 

comportamento (xestos, uso da voz ou contacto físico) e convencións sociais 

(normas de cortesía) e aplicar os coñecementos adquiridos a unha comprensión 

adecuada do texto.  

― Recoñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos e aplicar o aprendido a unha produción oral e escrita adecuada ao 

contexto, respectando as convencións comunicativas máis elementais. 

― Distinguir a función/s comunicativa/s principais do texto (p.e. unha demanda de 

información, unha orde, un ofrecemento,…) así como os patróns discursivos básicos 

(p.e. inicio e peche conversacional, os puntos dunha narración esquemática,  os 

puntos dunha descrición esquemática,…) 

― Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas sintácticas propias 

da comunicación oral ou escrita. 

― Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral ou escrito relativo a situacións cotiás 

e temas habituais relacionados coas propias experiencias, necesidades e intereses. 

― Manexar estruturas sintácticas básicas (p.e., enlazar palabras con conectores como 

“e”, “entón”, “pero”, “porque”) 

― Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou simuladas. 

― Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na 

súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións 

audiovisuais e multimedia e de manifestacións artísticas. 

― Valorar  e respectar as linguas coma instrumentos de comunicación para aprender e 

acercarse a outras culturas. 

 

Os estándares de aprendizaxe correspondentes a este nivel son: 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 

― Comprende mensaxes, anuncios,…, que conteñan instrucións, indicacións ou 

calquera outro tipo de información (p.e números, prezos, horarios, …)  CCL, 

CAA 

― Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, indicacións, 

peticións, avisos,…) ou cando fala sobre temas familiares como un mesmo/a, a 

familia, a escola, o tempo libre, …  CCL, CAA, CSC 



 

― Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible que ten lugar na súa presenza.  

CSC 

― Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre 

temas familiares ou do seu interese (p.e., música, deporte, etc.) sempre que conte 

con soporte visual e se fale de maneira lenta e clara  CAA 

 

 Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interacción 

― Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas, sobre temas cotiás ou 

do seu interese (presentarse e presentar a outras persoas; dar información sobre si 

mesmo/a, a súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e intereses; describir 

un obxecto, un lugar,…; dicir o que lle gusta e o que non, dar a súa opinión), usando 

estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación comprensibles.  CCL, CAA 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

― Comprende información xeral e localiza información específica en instrucións, 

indicacións, notas, letreiros, folletos,  programas culturais,  carteis na rúa, nas 

tendas, medios de transporte, cinemas, museos e demais lugares públicos.  CCL, 

CAA 

― Entende o esencial e os puntos principais de noticias breves e artigos relacionados 

con temas do seu interese (deportes, música, xogos de ordenador,…)  CCL 

― Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e identifica os/as 

personaxes principais en lecturas adaptadas á súa idade e acompañadas de imaxes. 

 CAA 

― Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos así como símbolos de uso 

frecuente (, @, €, £,…)  CCL 

 Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 

― Completa un formulario cos seus datos persoais (p.e., para abrir unha conta de 

correo electrónico)  CCL, CD, CAA 

― Escribe correspondencia breve e sinxela (mensaxes, notas, correos, postais,…) para 

felicitar a alguén, facer unha invitación, dar instrucións, falar de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata (familia, amigos/as, afeccións,…) e facer preguntas relativas a 

estes temas.  CCL, CD, CAA, CSC 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

― Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa que 

traten sobre temas familiares como a familia, a escola, o tempo libre, descrición dun 

obxecto ou dun lugar… CCL, CAA, CSC 

― Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos nas que se establece 

contacto social, se intercambia información persoal, se pide algo prestado, se queda 



 

con amigos/as ou se dan instrucións (p.e, para chegar a un sitio con axuda dun 

plano)  CCL, CD, CSC 

― 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.  CCL, CAA, CCEC  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Nos dous primeiros niveis de Educación Primaria ímoslle dar moito máis peso á parte 

oral que á escrita –que será máis ben de iniciación ou aproximación.  

Tendo isto en conta, a porcentaxe asignada a cada un dos aspectos avaliados é a 

seguinte: 

 % 

 Probas orais: Tests específicos e valoración de calquera actividade que 

implique audición, fala e/ou interacción oral cos demais.  

(*Dentro deste apartado valorarase o esforzo persoal do alumno/a por 

empregar a lingua estranxeira para comunicarse cos demais ) 

40 % 

 Traballo de mesa: libros de actividades, fichas, proxectos, etc.  

(*Dentro deste apartado valorarase tamén  o coidado do material e a boa 

presentación dos traballos) 

20 % 

 Comportamento e actitude cara o profesor e os outros compañeiros/as. 

Atención prestada durante as sesións. 
20 % 

 Interese cara a lingua estranxeira e a súa cultura. 20% 

Os criterios de  cualificación para o resto dos cursos da primaria son: 

 Probas orais: Tests específicos e valoración de calquera actividade que 

implique audición, fala e/ou interacción oral cos demais. 

(*Dentro deste apartado valorarase o esforzo persoal do alumno/a por empregar a 

lingua estranxeira para comunicarse cos demais ) 

30 

% 

 Probas escritas: Faremos dúas por trimestre. 30

% 

 Traballo de mesa: libros de actividades, caderno, fichas, proxectos, etc.  

(*Dentro deste apartado valorarase  o coidado do material, a boa presentación 

das actividades e o traballo diario) 

20 

% 



 

 Comportamento e actitude cara o profesor e os outros compañeiros/as. 

Atención prestada durante as sesións. 
10 

% 

 Interese cara a lingua estranxeira e a súa cultura. 

 

10 

% 

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

Aspectos a avaliar na programación e enquisa de autoavaliación para o docente: 

 Obxectivos: 

― Están formulados con claridade e precisión? 

― Son só cognoscitivos ou tamén perseguen a adquisición de destrezas e actitudes? 

― Son viables e prácticos? 

― Cales se acadaron e en que grado? Cales non se acadaron ou se teñen que 

reforzar? 

 Contidos: 

― Son axeitados á capacidade intelectual do alumnado? 

― Responden aos seus intereses e motivacións? 

― Son realmente básicos? 

― Teñen relación co medio sociocultural do alumnado? 

― Están estruturados de tal maneira que garanten unha aprendizaxe significativa e 

construtiva? 

 Actividades: 

― Son aptas para conseguir os obxectivos propostos? 

― Son amenas, interesantes, prácticas e atractivas? 

― Estimulan a observación? 

― Fomentan a autonomía dos alumnos/as? 

― Fomentan  a creatividade e a experimentación? 

― Favorecen o razoamento lóxico? 

 Recursos: 

― Os alumnos/as poden acceder con facilidade ao material que necesitan para a 

realización de todas as actividades? 

― Os materiais son novedosos e resultan atractivos para o alumnado? 

― Son suficientes? Cales máis necesitariamos? De cales podemos prescindir? 

― Estamos facendo un uso axeitado do vídeo, o televisor, o ordenador, o cañón, 

etc.? 

 Metodoloxía: 

― A nosa forma de traballar con cada un dos grupos  é a máis axeitada e a máis 

proveitosa tendo en conta as características específicas dese alumnado? 

― Estamos respectando todos os principios metodolóxicos que propuxera na 

programación? 

 

 Distribución temporal: 

― O número de unidades didácticas proxectadas para cada trimestre é o axeitado? 

E a lonxitude de cada unidade?  

 

 Actividades de reforzo e ampliación: 

― Planificamos suficientes actividades? 

― Resultaron axeitadas e motivadoras? 



 

― Permitíronnos traballar de maneira simultánea con diferentes alumnos/as ou, 

pola contra, complicaron a nosa tarefa ao non favorecer a autonomía do 

alumnado? 

 Avaliación: 

― Os criterios de avaliación son claros e precisos? 

― Están claramente relacionados cos obxectivos propostos? 

― Fixemos avaliación inicial ao comezo de cada unidade? 

― Estamos empregando os instrumentos axeitados para avaliar? Tivémolos todos 

en conta á hora de emitir a cualificación trimestral? 

― Os nosos alumnos/as teñen claros cáles son eses criterios polos que van ser 

avaliados? 

― Que porcentaxes nos criterios de cualificación deberiamos reconsiderar? 
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1. INTRODUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 



 

Como es la primera vez que se imparte la materia en dos cursos diferentes de primaria, 
la programación será la misma para ambos porque partimos de en los dos casos de un 
desconocimiento total del francés. 

La segunda lengua extranjera, que se enseñará en este curso 2015/2016 en los cursos 
de 4º y 6º de primaria como ya dije por primera vez, tiene como objetivo principal, 
para mi como docente de esta materia, ampliar el horizonte comunicativo del alumno 
ya desde el inicio de su formación. 

Creo que puede ayudar al dominio de la propia lengua y de otras estudiadas 
previamente, ya que se establecen constantemente analogías y contrastes, más aún 
cuando es nuestro caso, en Galicia. Tenemos la suerte de compartir raíces el gallego, el 
castellano y el francés. Así que las referencias o mejor dicho las interferncias entre las 
tres lenguas es constante y creo que al alumnado le resulta más motivador, curioso y 
atractivo ser conocedor y protagonista de esta circunstancia. 

He de resaltar que el nivel de competencia a alcanzar en esta segunda lengua 
extranjera será, al menos en principio, inferior al de primera lengua. 

El aprendizaje de la segunda lengua extranjera será partiendo de situaciones reales y 
motivadoras, con el empleo del juego y de tareas de grupo para conseguir la 
adquisición de la lengua como instrumento de socialización al servicio del grupo. 

Será en años posteriores cuando se introduzc an explicaciones más teóricas, más 
avanzadas. 

Lo que más me interesa como docente en este primer contacto con el francés es que el 
alumno muestre curiosidad, interés, se divierta, se sorprenda y se inicie en aspectos de 
la cultura y civilización francesas.  

 



 

2. OBJETIVOS GENERALES QUE MARCA EL MECR  

 

Los objetivos generales correspondientes al nivel A1 del MCER tienen como objetivo la 
adquisición de las competencias necesarias para la comunicación elemental, que 
pueden ser certificadas mediante el DELF escolar nivel A1. 

 

Son los siguientes: 

 

C 

O 

M 

P 

R 

E 

N 

D 

E 

R 

Escuchar 

 

Puedo comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes 
relacionadas conmigo, con mi familia y con mi entorno concreto e 
inmediato, si me hablan lenta y claramente. 

 

Leer 

 

Puedo comprender palabras comunes así como frases muy sencillas, 
por ejemplo en anuncios, carteles o catálogos. 

 



 

H 

A 

B 

L 

A 

R 

 

Participar en 
una 
conversación 

 

 

Puedo comunicar, de manera sencilla, si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o a reformular sus frases más lentamente y a 
ayudarme a formular lo que trato de decir. Puedo hacer preguntas 
sencillas sobre temas familiares o sobre necesidades inmediatas, y 
contestar a ellas. 

 

Expresarse 
oralmente 
en contenido 

 

 

Puedo utilizar expresiones o frases sencillas para describir, en 
particular, mi vivienda y la gente que conozco. 

 

E 

S 

C 

R 

I 

B 

I 

R 

Escribir 

 

Puedo escribir una postal, por ejemplo, sobre las vacaciones. Puedo 
dar información personal en un cuestionario y escribir mi nombre, 
mi nacionalidad y mi dirección en una ficha. 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS Y CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

a) Objetivos de enseñanza.(Estos objetivos concretos contribuyen especialmente 
a la Competencia Lingüística.(CL) 

 



 

 Hacer que los alumnos descubran con interés la lengua francesa.(CSC, CAA, 
CEC.) 

 Establecer lazos afectivos con el idioma, con el grupo-clase.(CAA, CSC,) 
 Crear un «dispositivo de motivación» para los alumnos: las actividades, los 

juegos, las estrategias tienen como objetivo que disfruten y aprendan. (CAA,) 
 Crear un ambiente de clase propicio para el aprendizaje: comunicación 

profesor-alumno, armonía dentro del grupo-clase y subgrupos, disciplina, 
criterios comunes entendidos por todos. (CSC, CAA) 

 Ayudar a los alumnos a «crecer», a progresar en francés y gracias al francés. 
(CAA) 

 Desarrollar el potencial individual y social de los alumnos. CSC, SIE) 
 Hacerles descubrir estrategias necesarias para aprender un idioma: memorizar, 

documentarse, descifrar la lengua oral…(CAA) 
 Desarrollar las cuatro competencias (escuchar, hablar, leer y escribir) tal y 

como están formuladas en el MCER y en los programas institucionales dando 
prioridad, en esta etapa, a las capacidades orales (la expresión, pero sobre todo 
la comprensión).(CAA, SIE, CYEC) 

 Iniciar el paso a la lengua escrita «con suavidad»: utilizarlo como herramienta 
de aprendizaje; fomentar el gusto por la lectura, insistiendo en la comprensión 
global de textos muy sencillos que tratan de temas cercanos a los intereses de 
los alumnos (cómics, textos pequeños. (CL, CAA) 

 Enseñar las bases de la expresión escrita, que al principio será extremadamente 
guiada (en el nivel 1), y luego más libre (nivel 2).(CL, CAA) 

 Favorecer una primera toma de conciencia del funcionamiento de la lengua, 
compararla con la L1 u otras lenguas conocidas. (CL, CAA) 

 Enseñar a los alumnos algunos aspectos de la cultura y de la civilización 
francesa. (CYEC, CSC) 

 Estimular la curiosidad de los alumnos hacia otros procedimientos o 
competencias clave.(CSC, CYEC) 

 Abrir el espíritu de los alumnos a otras realidades culturales y sociales.(CYEC) 
 Desarrollar una pedagogía «del éxito». (CAA, SIE) 

 

 

b) Objetivos de aprendizaje. (Estos objetivos concretos contribuyen 
especialmente a la Competencia Lingüística.(CL),también un poco a la matemática en 
cuanto manejan lenguaje matemático, como números,etc. 

 

 Identificar, escuchar, comprender mensajes orales relacionados con temas que 
le son familiares. 

 Reconocer y reproducir los sonidos y las entonaciones del francés imitando 
modelos. 

 Reproducir correctamente y de forma expresiva los modelos de lengua 
propuestos: pronunciación, ritmo y dicción.  



 

 Participar, con una persona que se muestra cooperativa, en una conversación 
muy corta y sencilla sobre un tema conocido (identidad, gustos, familia, 
amigos…). 

 Entender las instrucciones del profesor y participar, de un modo básico, en los 
intercambios orales en clase. 

 Hablar: contar o describir muy sencillamente una situación conocda 

 Ayudarse de medios no verbales (gestos, entonaciones…) para hacerse 
comprender. 

 Sacar conclusiones, a un nivel muy elemental, sobre el funcionamiento de la 
lengua, apoyándose en los modelos propuestos, y comparando con su lengua y 
otros idiomas conocidos. 

 Identificar y leer correctamente en voz alta textos cortos conocidos, incluso 
memorizados. 

 Identificar progresivamente las principales correspondencias entre fonías y 
grafías. 

 Copiar un pequeño texto sin cometer faltas. 
 Producir pequeños mensajes escritos más personales, al principio calcados 

sobre modelos y luego, desprendiéndose progresivamente de ellos. 
 Implicarse en una tarea final mediante la redacción de textos descriptivos muy 

sencillos pero imaginativos y originales. 
 Participar activamente y de forma eficaz en la vida colectiva de la clase: 

cooperar, ayudar a sus compañeros durante las actividades en el grupo-clase, 
en grupos pequeños o en parejas. 

 Respetar las reglas: normas generales de la clase, reglas de los juegos… 

 Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua. 

 

Se trata en definitiva de :  

 

 Promover el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos últimos están presentes cuando el aprendizaje pasa a 
concretarse. 

 Tomar en consideración la potencial aplicación de los aprendizajes, ya que una 
persona competente es una persona capaz de resolver los problemas 
inherentes a su campo de acción. 

 Tomar en consideración el carácter dinámico del aprendizaje, ya que las 
competencias se adquieren de forma progresiva, continua y en diversas 
situaciones. 

 Adoptar un punto de vista interdisciplinario y transversal, ya que las 
competencias clave integran aprendizajes adquiridos en diferentes disciplinas. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de autonomía y la creatividad personal 
durante el aprendizaje ya que éstas deberán intervenir no sólo durante todo el 
periodo de enseñanza obligatoria sino también más allá del mismo. 

 



 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES: 

 

Los contenidos de la enseñanza de la Lengua extranjera se recogerán en los siguientes 
bloques: 

1. Comprensión de textos orales 

2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

3. Comprensión de textos escritos 

4. Producción de textos escritos  

 

1. Comprensión de textos orales 

La calidad de las fases de escucha y comprensión va a garantizar unas buenas 
producciones orales. Por lo tanto, se van a escuchar primero expresiones breves, 
pronto esas expresiones pasarán a ser instrucciones para «hacer algo»: escuchar y 
mostrar un objeto, comparar, repetir, reconocer algo, jugar, comprobar un resultado, 
saber quién habla, cantar, contestar, contar, hacer operaciones, leer, escribir números, 
representar con mímica, completar palabras sueltas, completar la letra de una canción, 
reconocer sonidos, imitar entonaciones. 

2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Presentar y presentarse, continuar una escena, describir varios objetos (color), 
contestar después de escuchar las preguntas, contestar sí o no, recitar una poesía, 
encontrar diferencias entre dos ilustraciones mudas, encontrar detalles determinados 
en una ilustración. Leer en voz alta.  

Interacción 

Representar escenas sencillas, alargar poco a poco las réplicas, describir un personaje 
de una ilustración para que otros lo adivinen, jugar. 

3. Comprensión de textos escritos 

Leer una comptine, leer un cómic, leer instrucciones, relacionar, elegir la respuesta 
correcta entre varias, leer y dibujar una historia a partir de un modelo, ordenar frases, 
leer una revista muy sencilla con datos culturales (FRANCE-MAGAZINE), hacer 
manualidades a partir de indicaciones y dibujos, jugar a la lotería, asociar nombres de 
animales con su representación en un rompecabezas, leer un mensaje codificado con 



 

dibujos, descifrar un código secreto, leer y contestar, asociar números y 
objetos/acciones, contestar a preguntas escritas, hacer algún movimiento a partir de 
una indicación escrita, preparar unas preguntas para un juego, observar y adivinar, leer 
una lista de acciones en un juego de prendas, leer las transcripciones y el DICO, 
relacionar coloreando preguntas con sus respuestas, volver a leer un cómic y marcar 
las respuestas correctas, jugar al «intruso», relacionar personas y formas verbales, 
asociar preguntas y respuestas, resolver sopas de letras, asociar números y frases de 
una descripción, leer descripciones de personajes y colorear. 

4. Producción de textos escritos 

Expresión 

Copiar, completar palabras / bocadillos o diálogos/frases/letras de canciones, hacer 
crucigramas, escribir una poesía a partir de un modelo, escribir (poner en orden las 
letras) adjetivos de color, formas verbales, días de la semana, separar las palabras y 
copiar el texto resultante, escribir números, completar la descripción de una familia a 
partir de un dibujo, completar los nombres de los días de la semana, descifrar un 
mensaje de varias líneas y escribirlo, hacer/reconocer una lista de la compra a partir de 
unos datos, encontrar animales escondidos en un dibujo, encontrar las diferencias 
entre dos dibujos y escribirlas, completar el DICO. 

Interacción 

Adivinar y escribir el nombre de un animal/de un traje después de hacer un dibujo 
guiado, solicitar informaciones en Internet, contestar a preguntas personales, 
responder a un test, describiéndolo después por escrito,  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Los contenidos correspondientes al tercer ciclo de Primaria para la asignatura de 
Francés, segunda lengua extranjera, se determinarán y evaluarán en función de los 
criterios siguientes: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en textos 
orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de 
uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias 



 

experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a 
áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda 
volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una 
clara referencia contextual.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  

 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobrevida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) 
y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 
demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de 
sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y 
cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática).  

 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral.  

 

Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la 
información contenida en el texto para hacerse una idea de los significados probables 
de palabras y expresiones que se desconocen.  

 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 



 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Construir textos orales muy básicos y participar de manera muy simple pero 
comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno 
mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y 
opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y 
de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, 
aunque la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos, y sea 
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para mantener la 
comunicación.  

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos 
o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o 
expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.  

 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 
y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral 
adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales.  

 

Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de 
sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para 
inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática 
desarrollada en puntos).  

 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  

 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  

 



 

Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la 
primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se 
quiere llevar a cabo.  

 

Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y 
muy frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. Interactuar de manera básica, 
utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto 
físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales y alguna información 
específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y 
sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema 
tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad 
inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda 
consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.  

 

Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  

 

Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y 
significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 
condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de 
amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto.  

 

Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 
felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado 
de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. 
inicio y cierre de un email, o los puntos de una descripción esquemática).  

 



 

Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar 
información).  

 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información 
contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 

Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de 
uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con 
razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles.  

 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y 
sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones 
comunicativas que se persiguen.  

 

Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos 
(p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de un email a personas conocidas) y 
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita 
adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía y de etiqueta básicas.  

 

Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un 
intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de 
sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para 



 

inicio y despedida para cierre de un email, o una narración esquemática desarrollada 
en puntos).  

 

Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan 
cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 
concordancia.  

 

Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.  

 

Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con 
razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, 
pero no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Comprende, en mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla (por ejemplo, 
números, precios, horarios), siempre que esté articulada a velocidad lenta y de manera 
clara, y no haya interferencias que distorsionen el mensaje.  

 

Entiende la idea general de lo que se le dice en transacciones y gestiones habituales en 
situaciones de necesidad inmediata.  

 

Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, 
la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar.  

 



 

Comprende el sentido general y distingue los cambios de tema de programas de 
televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se 
entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos, o en los que se 
informa sobre actividades de ocio). 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y sus estudios; indicar sus aficiones e 
intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de 
manera sencilla personas u objetos; decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión 
usando estructuras elementales).  

 

Se desenvuelve en situaciones muy básicas en, p. e., tiendas, restaurantes o espacios 
de ocio.  

 

Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos (teléfono, 
Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitar a alguien); se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos; se 
expresan sentimientos y opiniones sencillos, y se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 
a un sitio con ayuda de un plano). 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Comprende, con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones sencillas, e 
información básica, en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos.  

 

Comprende información esencial y localiza información específica en material 
informativo sencillo como, p. e., menús, horarios, catálogos, listas de precios, 
anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de 
eventos.  

 



 

Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) muy 
breve y sencilla que trate sobre temas que le resulten muy conocidos como, p. e., uno 
mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, o 
la indicación de la hora y el lugar de una cita.  

 

Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(deportes, grupos musicales, juegos de ordenador, cómics). 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, o 
SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o 
habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades 
cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

 

5.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Los criterios de cualificación en esta segunda lengua extranjera serán: 

 

- Comprensión de los conceptos y grado de adquisición de las habilidades básicas: 
pruebas orales 

40% 

- Constancia en el trabajo: 20 % 

- Esfuerzo, interés por saber y conocer la nueva cultura y civilización francesa:20% 

- Actitud personal y cooperación y respeto a los compañeros :20%. 

 

6.METODOLOGÍA  

 

El método en general a utilizar para que sea ameno y no caer en la desidia y 
aburrimiento será muy dinámico, participativo, contínuo y los conocimientos se 



 

transmitirán en “espiral”, es decir, repasaremos los contenidos continuamente, para 
superar dificultades y afianzar y enriquecer esos contenidos progresivamente. 

Debemos dar seguridad al alumno individualmente y dentro del grupo-clase. 

La metodología será global.: 

En un principio la adquisición de la gramática es implícita. Se memorizan los 
modelos y se manipulan las estructuras a través de diversas actividades orales, 
que no se analizará al detalle esa práctica oral.  

El profesor será el que progresivamente, anime a los alumnos a que observen el 
funcionamiento de la lengua y lo comparen con la suya, en nuestro caso, en 
Galicia, con las dos nuestras, que son un factor a favor para adquirir 
competencias en francés. De todas formas las categorías que se trabajan son 
elementales: artículos, masculino y femenino de algunos adjetivos, posesivos 
en singular, presente de algunos verbos… 

Utilizaremos juegos, cartas con imágenes y con palabras, comptines, canciones 
para memorizar, para adquirir vocabulario básico y cercano al alumno (familia, 
colegio, amigos, alimentos…) para motivarlos con historias cercanas o 
fantásticas. Siempre, como ya dije contando con la similitud entre castellano y 
sobre todo gallego y el francés. 

En cuanto a la fonética, como tiene una especial dificultad se estudiará muy 
progresivamente. Aunque si para los castellano-hablantes sí presenta esa 
especial dificultad, para los gallego-hablantes no lo es tanto por mayor similitud 
con ciertos fonemas franceses. 

Como ya dije vamos a tratar de usar una metodología natural y sin miedos, sin 
analizar al detalle cada forma lingüística (cantando, jugando, memorizando 
poesías..) así poco a poco van confiando más en sí mismos se van haciendo más 
conscientes de que lo que hacen les sirve para aprender francés. 

Lo que más nos interesa es que los alumnos se interesen por la cultura y 
civilización francesas, por Francia, así que desde el principio introducimos 
elementos culturales, desde los saludos y presentaciones que ya practicaremos 
el primer día de clase, pasando por formulas de cortesía, fiestas y costumbres, 
deportes que ellos conozcan, vida diaria de niños como ellos, historia francesa 
más conocida, símbolos de Francia, lugares típicos y famosos, incluyendo 
Eurodisney…En definitiva intentaremos despertar el interés por la cultura 
francesa. 

En un principio la comprensión oral y la produción de mensajes muy sencillos 
serán la prioridad de la metodología, por eso utilizaremos la memorización de 
textos y canciones y representación de diálogos. Se premiará la creatividad y la 
expresividad y la utilización del lenguaje no verbal 



 

Aunque se priorice lo oral sobre lo escrito, no nos olvidamos de las 
competencias escritas. Intentarán los alumnos comprender instrucciones 
breves, textos cortos ilustrados y reconstruir diálogos , asociaciones, copiar 
textos e imitarlos, etc. 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS 

Utilizaremos libro del alumno, siempre con soporte visual y sonoro. 

CD audio 

Imágenes, cartas con imagen o palabra muy manipulable para la presentación 
del vocabulario. 

Fotografías, grabaciones, comics,  

Recurso digitales, no olvidemos que se impartirá también en 6º de primaria por 
lo que el aula ABALAR nos será de gran ayuda. 

Pósters, imágenes, todo muy visual. 

Canciones, poesías para memorizar 

 

8. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Al ser una materia de libre configuración para 4º y 6º de primaria sólo se 
impartirá una sesión semanal así que la distribución temporal será muy poco 
precisa. 

El libro del alumno consta de ocho unidades pero va a ser improbable que se 
puedan desarrollar las ocho totalmente.  

Así que más o menos cada cinco semanas intentaremos dar una unidad, pero 
no es algo prioritario al ser este curso la primera vez que los dos grupos tienen 
contacto con el francés. 

La adecuación de los contenidos y tiempo también lo iremos marcando según 
como funcione el grupo 

9. EVALUACIÓN 



 

La evaluación forma parte del proceso de aprendizaje. Inicial, formativa o final, 
permite evaluar los conocimientos, al principio, durante, o al final de una etapa 
de aprendizaje. Sin embargo, su papel primordial quizás sea valorar los 
conocimientos adquiridos, poner en evidencia los profesores e identificar las 
dificultades. Dicho de otra forma: 

- Ayuda al alumno: evalúa sus conocimientos, le hace tomar conciencia de sus 
progresos realizados y de su nivel en un momento dado; le ayuda a reflexionar 
sobre sus habilidades y sus dificultades. 

- Ayuda al profesor: le ayuda a realizar el seguimiento de sus alumnos, 
proporciona datos importantes para comprobar la adecuación de sus clases o 
para adaptarlas en función de los resultados obtenidos, con objeto de 
acompañar y orientar mejor a los alumnos durante su aprendizaje. 

- Por tanto daremos prioridad a la comunicación sobre los aspectod formales y 
no dejarmos de lado ninguna competencia comunicativa: compresión oral, 
expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. 

- Los alumnos siempre estarán inforamados de la forma que van a ser 
evaluados, los criterios de cualificación. 

 

En este curso la evaluación inicial se hará obsevando el comportamiento de los 
alumnos en distintos contextos de aprendizaje: juegos, trabajo, en grupo, y sobre todo 
obsevando el grado de interés e intención que tienen hacia su nueva materia. Se hará 
en 4º y en 6º de la misma manera ya que en ambos ocurre que es su primer contacto 
con el francés, como ya dije varias veces. 

Utilizaremos fichas de evaluación, tests escrirtos de completar o reconstruir, pero 
recalcando más en lo oral. Evaluaremos las competencias: comprender, hablar, leer y 
escribir. 

También evaluaremos el desarrollo de las competencias clave, aparte la de 
comunicación lingüística, también las otras: 

 Competencia para aprender a aprender: si los alumnos son conscientes de sus 
progresos, de sus dificultades, etc. 

 Sentido de la iniciativa y emprendimiento. Si los alumnos se involucran en el 
trabajo personal, haciendo ejercicios, consultando internet, diccionarios, 
gramáticas, cooperan con sus compañeros em grupo. 

 Competencia digital: comprobaremos si los alumnos buscan información en 
Internet, si participan en actividades interactivas con el CD y el proyecto 
ABALAR. 

 Competencias sociales y cívicas: se valorará su actitud hacia el comportamiento 
en sociedad, y el comportamiento en clase repetando a los compañerosen el 



 

turno de palabra, trabajo en grupo, por parejas, respetando las normas de 
clase, material. 

 Conciencia y expresión cultural: se valorará la sensibilidad hacia todo lo que se 
le presente con contenido cultural y de civilización francesa. 

Como ya dije el almnado será siempre consciente de los criterios de cualificación de 
esta programación.  
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1.- CARACTERÍSTICAS XERAIS DA ÁREA DE E. F. NA E. PRIMARIA. 

Esta área na educación Primaria debe fundamentarse na adquisición das capacidades 
que contribúan ao desenvolvemento persoal e a unha mellor calidade de vida. Debe 
dirixirse cara á asunción de actitudes, de valores e de normas referentes ao corpo e ao 
movemento. 

A E.F. utiliza  o movemento como axente pedagóxico con diversas funcións: de 
coñecemento de si mesmo e da contorna, de organización perceptiva (percepción do 
propio corpo, do espazo e do tempo), anatómico-funcional (incrementando as 
habilidades e mellorando a condición física), estético-comunicativa (por medio de 
manifestacións artísticas e de comunicación), de relación social coas demais persoas, 
mellorando a saúde e previndo enfermidades. 

Por medio da E.F. desenvolvemos a interacción co resto de persoas, o que favorece as 
relacións constructivas, o respecto, a aceptación, a cooperación, a autonomía, a 
participación, o sentido crítico e o logro de obxectivos comúns, propiciados polas 
múltiples e variadas agrupacións que se poden formar. 

Na E.F. débese incidir na coeducación e na igualdade de oportunidades entre ambos 
sexos. As actividades propostas atenderán do mesmo xeito aos nenos e ás nenas, 
integrando a todos os participantes indistintamente para poder acadar os obxectivos. 

 

2.-CONTRIBUCIÓN DA E. FÍSICA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

A área de E.F. contribúe ao desenvolvemento das competencias básicas: 

-         Competencia en comunicación lingüística: 



 

Desenvólvese esta competencia grazas  á variedade de intercambios comunicativos 

que se establecen, ademáis do vocabulario específico que achega. 

-         Competencia matemática e cc. básicas en ciencias e tecnoloxía. 

Moitas das actividades que se realizan en E.F. contribúen ao desenvolvemento 

destaa competenciaa. 

• Apreciación de distancias, traxectorias ou velocidades nos lanzamentos, 

recepcións, golpeos ou calquera tarefa de manipulación con móviles, 

desenvolvendo tamén a percepción espacial e temporal.  

• A ocupación do espazo de acción, a dispersión, o agrupamento, que inflúen na 

adquisición das habilidades perceptivas.  

• A formación de figuras xeométricas co corpo (ringleiras, roda,…) ou con 

materiais (cordas, ladrillos de psic.).  

• Interpretación de símbolos.  

-         Competencia dixital. 

• aprender a valorar críticamente as mensaxes referidas ao corpo, procedentes 

dos medios de información e de comunicación que poden danar a imaxe 

corporal. Ademais deben saber seleccionar a información importante.  

• Ser quen de achar a información usando as TIC.  

-         Competencias sociais e cívicas: 

• A busca de obxectivos grupais comúns nun xogo cooperativo, o diálogo e toma 

de decisións compartidas, as  estratexias de cooperación ou oposición, a 

comunicación,… son un medio eficaz para facilitar a relación, a integración, o 

respecto, a cooperación e a solidariedade.  

• A E.F. axuda a ter en conta ás demais persoas nas actividades propostas, a 

confiar nelas, a participar colectivamente, asumir os diferentes papeis e regras do 

xogo, a compartir o éxito e o fracaso,.. aceptando as posibilidades e limitacións 

propias e alleas.  



 

• Atenderase ao xogo limpo. No caso de conflictos resolveranse mediante a 

negociación e o diálogo.  

• Mellora da saúde e da calidade de vida (benestar físico, mental e social) a 

través da mellora na condición física, a hixiene corporal e postural e hábitos 

alimenticios axeitados.  

-         Conciencia e expresións culturais: 

• Apreciando a parte artística de certas execucións motrices. Potenciando o 

desenvolvemento estético, a creatividade, a imaxinación, dramatización, e a 

expresión.  

• Experimentar coa linguaxe do corpo. 

• Experimentar formas de comunicación a través da danza expresiva. 

• Interesarse polas formas de comunicación non verbal. 

-         Competencia para aprender a aprender. 

• aprender a aprender por medio de actividades cooperativas, favorecendo o 

diálogo, a busca, o consenso, o razoamento e a comprensión das ideas 

achegadas polos demais.  

• O axeitado coñecemento de si mesmo, do propio corpo, das posibilidades 

de acción, do contorno que nos rodea, dos compañeiros.  

• As estratexias que cada neno desenvolve con respecto ao autocontrol e ao 

control da actividade, regulando os seus movementos e accións e 

respondendo aos obxectivos propostos. 

• Exploración e coñecemento doutros medios (acuático, natural,…) .  

-         Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor: 

• Mellorando o coñecemento do seu propio corpo e do contorno ao estruturar o 

esquema corporal así como a percepción do espazo e do tempo, de maneira 

que se gañe progresivamente autonomía e se fagan os movementos máis ricos 

e variados.  



 

• Incrementando o nivel de habilidades e de capacidades e, en consecuencia, a 

autonomía e iniciativa persoal.  

• Utilizando unha metodoloxía que favoreza a exploración.  

 

 3.-OBXECTIVOS 

A educación física na 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.  
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) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a 
aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e 
elaboren.  
f) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción 
de propostas visuais e audiovisuais.  
g) 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.  
h) 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.  
i) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención 
dos accidentes de tráfico.  
k) 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.  
 
4.- CONTIDOS 
4.1CONTIDOS DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA NO 1º CURSO 
 
BLOQUE1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FíSICA  
B1.1. Aceptación da propia realidade corporal.  



 

B1.2. Respecto das persoas que participan no xogo.  
B1.3. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e 
afrontar as dificultades propias da práctica da actividade física.  
B1.4. Utilización guiada de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe.  
B1.5. Integración das tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de 
aprendizaxe.  
B1.6. Uso correcto de materiais e espazos na práctica da educación física.  
B1.7. O coidado do corpo e a consolidación de hábitos de hixiene corporal.  
B1.8. Adopción de condutas seguras ao actuar como peóns ou peoas nas saídas polo 
contorno do colexio.  
BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN  
B2.1. Aceptación da propia realidade corporal.  
B2.2. Confianza nun mesmo, aumento da autoestima e a autonomía persoal.  
B2.3. Estrutura corporal. Identificación do propio corpo e das principais partes que 
interveñen no movemento.  
B2.4Experimentación e exploración  de posturas corporais diferentes. 
B2.5. Vivencia da relaxación global como estado de quietude e toma de conciencia da 
respiración.  
B2.6. Experimentación de situacións simples de equilibrio estático sobre bases 
estables.  
B2.7. Percepción espacio-temporal. Orientación do corpo e nocións topolóxicas básicas  
(dentro/fóra, arriba/abaixo, diante/detrás, cerca/lonxe...).  
B2.8. Recoñecemento da lateralidade e da dominancia lateral propia.  
B2.9. Posibilidades sensoriais (vista, oído, tacto). Experimentación, exploración e 
discriminación das sensacións.  
BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES  
B3.1. Formas e posibilidades do movemento. Experimentación de diferentes formas de 
execución e control das habilidades motrices básicas: desprazamentos, xiros, saltos.  
B3.2. Desenvolvemento e control da motricidade fina e a coordinación visomotora 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.  
BLOQUE 4. ACTIVIDADES FíSICAS ARTíSTICO-EXPRESIVAS  
B4.1. Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do 
movemento. Sincronización do movemento con estruturas rítmicas sinxelas.  
B4.2. Execución de bailes ou danzas sinxelas representativas da cultura galega e 
doutras culturas, seguindo o ritmo.  
B4.3. Imitación de personaxes, obxectos e situacións.  
B4.4. Participación en situacións que supoñan comunicación corporal.  
B4.5. Desinhibición na exteriorización de emocións e sentimentos a través do corpo, o 
xesto e o movemento.  
BLOQUE 5. ACTIVIDADE FíSICA E SAÚDE  



 

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.  
 B5.4. 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.  
BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
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 destas.  
B6.4. Confianza nas propias posibilidades  
B6.5. O xogo como actividade común a todas as culturas.  
B6.6. Coñecemento e práctica dalgúns xogos de Galicia.  
B6.7. Práctica de xogos libres e organizados.  
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.  
 
4.2CONTIDOS DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA NO 2º CURSO 
 
BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN E. F. 
 
B1.1. Valoración e aceptación da propia realidade corporal e a dos 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. 
 
B1.4. Utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para obter 
información relacionada coa área. 
 
B1.5. Integración das TICs no proceso de aprendizaxe. 
 
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 E.F. 
 
B1.8. O coidado do corpo e a consolidación de hábitos de hixiene corporal. 
 
B1.9. Adopción de condutas seguras ao actuar como peóns nas saídas polo contorno 
da escola. 



 

 
BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 
 
B2.1. Aceptación da propia realidade corporal. 
 
B2.2. Confianza nun mesmo, aumento da autoestima e a autonomía persoal. 
 
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 articulacvións 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. 
 
B2.9. Posibilidades sensoriais (vista, oido, tacto). Experimentación, exploración e 
discriminación das sensacións. 
 
BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES. 
 
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 coord. visomotora 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. 
 
BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 
 
B4.1. Descubrimento e exploración das posibilidades expresivas do corpo e do 
movemento. Sincronización do movementos con estruturas rítmicas sinxelas. Ritmos 
baseados na introdución de acentos nunha cadencia, ritomos 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. Recoñecemtno 
das diferenzas no modo de expresarse. 
 
B4.5. Desenhibición na exteriorización de emocións e sentimentos a través do corpo,  o 
xesto e o movemento. 
 
BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 
 
B5.1. Identificacións e práctica de hábitos básicos de hixiene corporal (aseo, roupa e 
calzado) alimentarios e posturais, relacionados coa act. fís. 
 
B5.2. Relación da act. física co benestar persoal. 
 
B5.3.Mobilidade corporal orientada á saúde. 
 
B5.4. Respecto das normas de uso de materiais e espazos na práctica de act. fís. para 
evitar accidentes. 
 
B5.5.Respecto ás persoas que participan no xogo, sen mostrar discriminacións de 
ningún tipo. 
 
BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTI. DEPORTIVAS 
 
B6.1. Descubrimento da cooperacion 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. 
 
B6.5. 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. 
 
B6.8. Xogos de aire libre no parque ou en contornos naturais próximos ao colexio. 
Exploración e gozo da motricidade ao aire libre, respectando a natureza. 
 
 
  
4.3 CONTIDOS DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA NO 3º CURSO 
 
BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN E. F. 
B1.1. Valoración e aceptación da propia realidade corporal e da 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.  
 B1.4. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
B1.5. Integración nas tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de 
aprendizaxe.  
lB1.6. 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 polos 
arredores do colexio.  
BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN  
B2.1. Valoración e aceptación da propia realidade corporal e da 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.  
B2.4. 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  
B2.7. Organización espacial (organización dos elementos no espazo, apreciación de 
distancias, traxectorias, orientación, lonxitude). Organización temporal (duración, 
sucesión, ritmo). Organización espacio-temporal velocidade, previsión do 
movemento).  



 

B2.8. Consolidación da lateralidade e a súa proxección no espazo, con recoñecemento 
da esquerda e da dereita dos e das demais. 
BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES  
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.  
BLOQUE 4. ACTIVIDADES FíSICAS ARTíSTICO-EXPRESIVAS  
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 espacio-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 reais e ficticios e os seus contextos dramáticos.  
B4.7. Desenvolvemento das habilidades motrices básicas, participando en actividades  
BLOQUE 5. ACTIVIDADE FíSICA E SAÚDE   
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  
 B5.4. Mellora da condición física orientada á saúde en función do desenvolvemento 
psicobiolóxico.  
 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. 
BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
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.  
B6.4. 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.  
B6.6. 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.  
B6.8. 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.  
 
4.4. CONTIDOS DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA NO 4º CURSO 
BLOQUE1. CONTIDOS COMÚNS EN E.F. 
B1.1. Valoración e aceptación da propia realidade corporal e a da demais persoas. 
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 act. fís. 
B1.4. Utilización dos 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. 
B1.6. Implicacion activa en actividades motrices diversas, rcoñecendo e aceptando as 
diferenzas individuais no nivel de habilidade. 
B1.7 Uso correcto de materiais e espazos na práctica da E.F. 
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 e ás persoas ciclistas. 
 
BLOQUE 2. O CORPO:IMAXE E PERCEPCIÓN 
B2.1. Valoración e aceptación da propia realidade corporal e a dos demais mostrando 
unha ctitude 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. 
B2.4. 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 dinámco sobre superficies estables e inestables e alturas 
variables. 
B2.7. Organización espacial (organización dos elementos no espazo, apreciación de 
distancias, traxectorias, orientación, lonxitude). Oranización temporal (duración, 
sucesión, ritmo). Organización espazo-temporal (velocidade, previsión do 
movemento). 
BLOQUE3. HABILIDADES MOTRICES 



 

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 incertez, 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. 
BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
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 estrutras 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. desenvolvemento das habilidades motrices básicas participando en actividades 
artístico-expresivas. 
B4.6. Recoñecemento e valoración das posibilidades de cambiar as montaxes ou 
coreografías de act. art-exp. (espazos, materiais, tempos...) para adaptalas ás 
necesidades do grupo. 
BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDO 
B5.1. Consolidación de hábitos de hixiene corporal e adquisición de hábitos posturais e 
alimentarios saudables relacionados coa act. fís. 
B5.2. Recoñecemento dos beneficios da act. fís. na saúde integral da persoa. 
B5.3. Práctica segura da act. fís. recñecendo a importancia do quecemento, a 
dosificación do esforzo, a volta á calma e a relaxación. 
B5.4. Mellora da condición fís. orientada á saúde, en función do desenvolvemento 
psicobiolóxico. 
B5.5. Adopción das medidas básicas de seguridade na execución das act. fís. e no uso 
de materiais e espazos. 
B5.6. Actitude favorable cara á act. fís. con relación á saúde, manifestando 
comportamentos responsables, respectuosos e seguros cara a un mesmo e as demais 
persoas. 
BLOQUE6. OS XOGOS E AS ACT. DEPORTIVAS 
B6.1. Descubrimento e aplicación das estratexias básicas de xogo relacionadas coa 
cooperación, a oposición e a coop-opos. 
B6.2. respecto cara ás persoas que participan no xogo e rexeitamento cara os 
comportamentos antisociais. 
B6.3. Comprensión, aceptación e cumprimento das normas de xogo. 
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 da 
clase. 
B6.6. Aplicación das habilidades básicas en situacións de xogo. 



 

B6.7. Participación en xogos de diferente tipoloxía e iniciación á práctica de act. 
deport. a tavés de xogos predeportivos e o deporte adaptado. 
B6.8. Iniciación á orientación deportiva mediante propostas lúdicas (ximnasio, patio, 
parque). 
B6.9. Práctica e gozo de act. motrices lúdicas relacionadas coa natureza (xogos de 
campo, de exploración, aventura, marcha, escalada...) 
B6.10. Coñecemento e coidado do medio  natural. 
 
 
4.5 CONTIDOS DA ÁREA DE E. F. NO 5º CURSO 
 
BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS EN E. F. 
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 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. 
 B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 
 B1.6. Integración nas tecnoloxías da información e a comunicación no proceso de 
aprendizaxe. e compartila, utilizando fontes de información determinadas e facendo 
uso  
das tecnoloxías da información e a comunicación como  recurso de apoio á área.  
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 os peóns  
 
BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN  
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.  
BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES  
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.  
B3.6. 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.  
BLOQUE 4. ACTIVIDADES FíSICAS ARTíSTICO-EXPRESIVAS  
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  
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.  
 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.  
 
BLOQUE 5. ACTIVIDADE FíSICA E SAÚDE   
B5.1. Autonomía na hixiene corporal (vestimenta e aseo tras o exercicio) e adquisición 
de hábitos posturais e alimentarios saudables (incluída a 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. 
B5.3. Adquisición de hábitos de quecemento (global e específico), de dosificación do 
esforzo e recuperación, necesarios para previr lesións.  
intensidade e duración do esforzo, tendo en  
B5.4. Mellora da condición física orientada a saúde en función do desenvolvemento 
psicobiolóxico. 
 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.  



 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
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.  
B6.3. 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  
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.  
B6.7. Iniciación ao deporte de orientación (colexio, parque, medio natural). Toma de 
contacto co compás.  
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.  
  
 4.6.CONTIDOS DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA NO 6º CURSO 
 
BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN E.F. 
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 act. fís. 
B1.3. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes apropiadas e 
afrontar as dificultads propias da práctica da act. fís. 
B1.4. Actitudes de aceptación, respecto e valoración cara a un mesmo, aos 
compañeiros e ao medio. 
B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para obter 
información relacionada coa área. 
B1.6.Integración das TICs no proceso de aprendizaxe. 
B1.7. Implicación activa en act. motrices diversas, recoñecendo e aceptando as 
diferenzas individuais no nivel de habilidade. 
B1.8. Uso correcto de materiais e espazos na práctica de E.F. 
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 ralizar saídas fóra do colexio, dos sinais básicos de 
tráfico que afectan aos peóns e ás persoas ciclistas. 
BLOQUE2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 
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. 
BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 



 

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 habirtuais 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 fís. 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. 
B3.8. disposición favorable a participar en act. fís. diversas aceptando as propias 
posibil¡dades e limitacións, así como a existencia de diferenzas no nivel de habilidade. 
BLOQUE4. ACT. FÍS. ART-EXPRESIVAS 
B4.1. O corpo e o movemento. exploración, conciencia e gozo das posiblilidades e 
recursos da linguaxe corporal. 
B4.2. recoñecemento e utilización creativa das zonas corporais e compoñentes do 
mov. expresivo: espazo, tempo e a intensidade. Zonas corporais: de equilibrio (pernas 
e pés) de forza (centro de gravidade corporal) de autoriade (peito, ombreiros, brazos) 
e expresiva (rostro, mirada e pescozo). 
B4.3. Expresión e comunic. 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 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. 
B4.6. desenvolvemento das hab. motrices básicas xenérica e específicas e da cond. fís. 
participando en act. art-expresivas. 
B4.7. Recoñecemento e valoración  da posibilidade de cambiar montaxes ou 
coreografías de act. art-exp (espazos, materiais, tempos...) para adaptalas ás 
necesidades do grupo. 
BLOQUE 5. ACT. FÍSICA E SAÚDE 
B5.1. Autonomía na hixiene corporal (vestimenta e aseo tras o exercicio) e adquisición 
de hábitos posturis e alimentarios saudables, incluida a correcta higratación durante e 
despois do exercició. 
B5.2. Recoñecemento dos beneficios da act. fís. na saúde integral da persoa e 
identificación crítica das prácticas pouco saudables (sedentarismo, abuso do lecer 
audiovisula, adicción ás novas tecnoloxías, consumo de tabaco ou alcohol...). 
Valoración do xogo e o deporte como alternativas aos hábitos novicos para a saúde. 
B5.3. adquisición de hábitos de quecemento (global e específico) de dosificación do 
esforzo e recuperación, necesarios para previr lesións. 



 

B5.4. Mellora da condición física orientada á saúde en función do desenvolvemento 
psicobiolóxico. 
B5.5. Recoñecemento e aplicación das medidas básicas de prevención e seguridad na 
práctica de act. fís, en relación coa execución motriz, ao uso de materiais e espazos. 
B5.6. Valoración da acti. fís. como factor esencial no mantemento e mellora da saúde. 
Aprecio, gusto e interese polo coidado do corpo. 
BLOQUE6. OS XOGOS E ACT. DEPORTIVAS 
B6.1. Uso adecuado das estratexias básicas dos xogos relacionadas coa coop. a opos. e 
a coop.- opos. 
B6.2. Aceptación e respecto cara ás normas, regras e persoas que participan no xogo. 
elaboración e cumprimento dun código de xogo limpo. 
B6.3. O xogo e o deporte como fenómenos sociais e culturais. Práctica de xogos e act. 
deport. 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. 
B6.5. desenvolvemento das hab. motrices básicas, xenéricas e específicas e da cond. 
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 coop. opos. e a 
coop-opos. 
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 act. fís. lúdicas e deport. nas saídas ao contorno natural 
de Galicia. 
B6.9. Coñecemento, goce, coidado e valoraciópn da natureza. 
 
5.-TEMPORALIZACIÓN 
  

1º TRIMESTRE 

Setembro: xogos de presentación. 

-         Esquema imaxe e percepción corporal. 

-         Percepción espacial. 

-         Percepción temporal. 

-         Coordinación visomotriz. 

2º TRIMESTRE 

Actividades físicas artístico- expresivas 

-         imitación 



 

-         representación 

-         ritmo 

3º TRIMESTRE 

Habilidades motrices 

-         desprazamentos 

-         saltos 

-         xiros 

-         lanzamentos e recepcións. 

-         Equilibrio. 

Os bloques de saúde e xogos trataranse durante todo o curso, integrados na totalidade 

das sesións. 

 

-    6.-AVALIACIÓN 

 
6.1. BLOQUE II: O CORPO, IMAXE E PERCEPCIÓN 

6.1.1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Avaliaremos a orientación no espacio respecto a si mesmo, empregando as nocións 

topolóxicas básicas: esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, dentro-fóra, preto-

lonxe. 

A sincronización do movemento corporal correndo, andando, saltando,… a través de 

estructuras ritmicas sinxelas e coñecidas, así como a coordinación óculo-manual. 

6.1.2.PAUTAS DE OBSERVACIÓN:     O alumno coñece tódalas dependencias da 

escola e oriéntase ben,  segue adecuadamente camiños sinxelos para 

desprazarse dun sitio a outro. 

-         Coñece a posición relativa dos obxectos, emprega de maneira precisa as 

nocións espaciais mencionadas nos criterios de avaliación. 

-         Coñece a dereita e a esquerda sobre o seu propio corpo e sobre os outros 



 

-         Entende as nocións de altura e de peso corporal (emprégaas na súa linguaxe 

habitual). 

-         Localiza, nomea e coñece as funcións dalgunha das partes internas do corpo: 

pulmóns, corazón,… 

-         Realiza desprazamentos axustados ó ritmo dado mediante estímulos sonoros 

(distintos tipos de desprazamentos: andando,… distintos estímulos: pandeiro, 

palmadas,…) 

-         É capaz de conducir obxectos coa man e co pé e de pasar obxectos elevados 

de distinta maneira,:andando, 

 

6.2.BLOQUE III: HABILIDADES MOTRICES 

6.2.1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

-         Avaliarase a destreza acadada nos desprazamentos individuais, en grupo con 

obstáculos e sen obstáculos. 

-         O desprazamento en calquera tipo de xogo, mediante unha carreira 

coordinada alternando brazo-perna e con apoio adecuado de pé. 

-         O emprego das habilidades básicas de xiro (sobre o eixe lonxitudinal e 

transversal) 

-         O desenrolo global das capacidades físicas básicas segundo o momento de 

desenrolo motor tendo en conta os valores normais do grupo de idade no 

entorno de referencia. 

6.2.2.PAUTAS DE OBSERVACIÓN: 

-         Observarase se o alumno sabe desprazarse combinando diversas 

modalidades (correr, saltar,…) se é áxil nos seus movementos (saltos de 

lonxitude e altura, volteretas, xogos,…) 

-         Se controla e domina o equilibrio (mantén o equilibrio sen mirar para os pés, 

cos ollos pechados,…) 

-         Se  é hábil lanzando e recepcionando obxectos coa man e co pé. 



 

-         A súa actitude hacia o traballo ben feito. 

6.3.BLOQUE IV: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 

6.3.1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Valoraremos a naturalidade e espontaneidade de resposta corporal ante estímulos 

sensoriais (auditivos, visuais) empregando o movemento ou xestos (patróns motores, 

movementos expresivos, xestos, inmovilidade). 

6.3.2.PAUTAS DE OBSERVACIÓN: 

Observaremos as reacións do alumno ante informacions auditivas ou visuais 

empregando movementos ou xestos. A capacidade de comunicación mediante o 

movemento, o seu grao de comunicación cos compañeiros e co mestre. A capacidade 

para representar accions cotiáns e ou creadas. O grao de desinhibición acadado. 

6.4.BLOQUE V: ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

6.4.1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Comprobaremos as normas de hixiene persoal habituais en relación coa actividade 

física, identificándoas como saudables. 

6.4.2.PAUTAS DE OBSERVACIÓN: 

Se se lava  despois de xogar, se se cambia de roupa cando está lixada ou suada,… se é 

limpo e ordenado tanto consigo mesmo como nos seus traballos, coida o material,… 

6.5.BLOQUE VI:  XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

6.5.1.CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

A relación do alumno co grupo, o emprego do xogo como medio de interrelación onde 

se manifestan actitudes de aceptación hacia os demais e de superación de pequenas 

frustracións. 

6.5.2.PAUTAS DE OBSERVACIÓN: 

-         Observaremos se o alumno se esforza en participar en tódalas actividades do 

grupo, o tipo de relación que se establece: colaboración, inhibición, 

competición, dependencia, provocación,… 



 

-         Asume responsabilidades, evítaas,…garda o turno de palabra ou de xogo. 

-         O grao de integración. 

6.6.AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES 

A avaliación das actividades realizarase mediante a observación. Esta avaliación 

realizarase coa intención de valorar se se cumpliu a función para a que foi elaborada. 

A avaliación da tarefa permitirá modificar a mesma actividade en sesións posteriores,  

que nos dará a posibilidade de adecuar a calidade da ensinanza. 

Para a avaliación teranse en conta os seguintes criterios: 

-         Grao de aceptación. 

-         Adecuación ao nivel de desenvolvemento e competencia dos alumnos. 

-         Consecución dos obxectivos. 

Analizarase non só o resultado da posta en acción dunha actividade, senón tamén 

as variables e o contexto no que foi exposta, non excluíndoa de programacións 

futuras polo simple feito de que non funcione cun grupo, xa que a tarefa pode ser 

adecuada pero non para un grupo determinado. 

 

6.7.AVALIACIÓN DOS MEDIOS E INSTRUMENTOS 

A avaliación dos medios realizarase mediante a observación. Esta avaliación 

realizarase coa intención de valorar se cumpliron a función para a que foron 

elaborados. A avaliación dos medios permitirá modificar ou cambiar de recursos en 

sesións posteriores, o que nos dará a posibilidade de axeitar a calidade do ensino. 

Para a súa avaliación teranse en conta os seguintes criterios: 

-         É seguro. 

-         É motivante. 

-         De sinxelo manexo. 

-         Facilita a consecucións dos obxectivos. 

 



 

6.8 AVALIACIÓN DO PROFESOR 

A avaliación do profesor será formativa, centrándose en todo o proceso. Realizarase 

mediante a autoavaliación. 

Esta será unha das partes máis importantes a ter en conta xa que o mestre é o 

principal responsable do proceso en ensino-aprendizaxe.  

A autoavaliación permitiranos renovarnos e non estancarnos, asumindo os nosos 

propios erros e buscando os medios para evitalos ou solucionalos. 

 
• 6.9.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Porcentaxe 
Comprensión de conceptos e grao de 
adquisición das competencias básicas 

40,00% 

Interese e esforzo  20,00% 

actitude persoal 20,00% 

Colaboración cos compañeiros   10,00% 

Constancia no traballo 10,00% 

 
• 6.10. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Comprobar que diferenza as distintas partes do corpo en sí mesmo e nos 
demais. 

• Orientarse,  respecto de sí mesmo e dos demais, no espazo  coñecido coas 
relacións básicas. 

• Dominar os desprazamentos e as súas traxectorias. 
• Adaptar o movemento do corpo a ritmos sinxelos. 
• Valorar a naturalidade e espontaneidade do seu propio corpo. 
• Socializarse a través do xogo. 
• Utilizar os recursos expresivos do corpo, os obxectos e os materiais para a 

comunicación de ideas, de emocións e de sentimentos e mais para a 
representación de personaxes e de historias, reais ou imaxinarias, 
individualmente e en grupo. 

• Amosar interese pola hixiene corporal, postural, pola alimentación e na 
adquisición de hábitos saudables. 

• Manter unha actitude positiva cara a Educación Física, respectando as normas e 
as instalacións. 

• Participar en xogos e en actividades deportivas amosando unha actitude de 
aceptación cara ás demais persoas. 

 
 
  7.-METODOLOXÍA  



 

A metodoloxía achegaranos á realidade dos nenos e ás súas diferencias individuais, 

tentando que interpreten as ensinanzas e que a través das actividades planificadas 

os nenos superen as súas limitacións. 

A metodoloxía nas sesións é globalizadora, participativa e lúdica, fomentando a 

exploración, o descubrimento, a creatividade e sobre todo a valoración das propias 

posibilidades; todo isto a través do xogo. 

Dependendo do obxectivo que pretendamos acadar vanse utilizar os métodos 

seguintes: 

-        Conducido: máxima intervención do mestre utilizando a repetición e a 

demostración, cun estilo de aprendizaxe de mando directo. 

-         Semiconducido: intervención media do mestre e unha aprendizaxe polo 

descubrimento guiado. 

-         Non conducido: mínima intervención do mestre e unha aprendizaxe 

mediante a busca, cunha grande importancia da creatividade do neno. 

Tanto o método como o estilo de aprendizaxe está en función do que pretendamos 

conseguir, polo tanto primeiro veremos o que pretendemos e logo utilizaremos o 

método máis axeitado. 

Calquer método utilizado debe respectar dúas condicións básicas: 

-         os procesos individuais de aprendizaxe. 

-         A incidencia nos procesos cognitivos e afectivos de todo tipo de 

aprendizaxes. É preciso  prestar especial atención á eliminación das diferenzas 

sexistas, buscando a igualdade e oportunidade para os dous sexos coa fin de 

chegar así a unha verdadeira “coeducación física” 

Na aprendizaxe desta etapa o xogo constitúe o eixe en torno ao cal deben xirar as 
actividades motoras; xa sexa de forma regulada ou espontáneo. 

O desenvolvemento de habilidades e destrezas ha de partir daquelas consideradas 
como básicas, que deben estar sistematizadas e atender ao logro das habilidades 
xenéricas para posteriormente alcanzar as específicas. Neste ciclo o traballo vai 
dirixido fundamentalmente ao desenvolvemento de habilidades básicas e xenéricas 
enlazadas e combinadas (carreira + pase, bote + carreira, etc.), como base para a 
iniciación á práctica de habilidades deportivas. 



 

Co desenvolvemento destas habilidades non se busca exclusivamente o éxito 
deportivo, senón o desenvolvemento harmónico das capacidades dos alumnos. 
Proporase unha variada gama de actividades que poidan practicarse no contorno, 
favorecendo a transferencia a posteriores etapas educativas e a diferentes momentos 
de ocio e recreación. 

O tempo destinado á Educación Física debe programarse coidadosamente. Deste 
modo determinaremos períodos relacionados coa iniciación ou quentamento, coa 
relaxación ou volta á calma e co aseo na finalización das sesións. 

Buscaremos materiais que posúan un carácter multifuncional e carente de 
perigosidade que favorezan notablemente a práctica da Educación Física. 

En todo momento haberá que garantir a seguridade dos alumnos, valorando 

periodicamente o seu estado físico co obxecto de evitar riscos e acondicionando as 

actividades propostas ao desenvolvemento normal de cada alumno. O coidado das 

instalacións e o seu uso, a manipulación correcta dos materiais, a adecuación dos 

exercicios aos niveis dos alumnos,… son algúns dos factores que inciden no aumento 

da seguridade na práctica da Educación Física. 

O papel do mestre é básico para a eliminación dos estereotipos, potenciando a 
igualdade de roles e a participación en grupos mixtos. A súa función non debe limitarse 
a unha proposta de tarefas senón que debe animar á realización positiva destas á vez 
que establecer medidas equilibradas que fagan da sesión de Educación Física un 
espazo lúdico pero tamén de "traballo planificado". 

Os agrupamentos dos alumnos variarán en función dos obxectivos a conseguir e 
das tarefas a realizar. 

Teremos en conta aos alumnos con problemas de adaptación escolar realizando 
adaptacións curriculares en función das súas características e peculiaridades. 
Prestarase atención aos agrupamentos, a adaptación das tarefas, etc. 

En función dos obxectivos que perseguimos e das características evolutivas e 
motoras  proponse unha metodoloxía específica da área que se caracteriza por: 

• .-Ao principio de curso enviarase unha carta informativa aos pais dos alumnos 
sobre: equipamento deportivo, beneficios do exercicio físico,  obrigatoriedade 
de achegar útiles de aseo para o final das clases, etc. 

• .-O alumno non será un mero realizador das tarefas propostas, senón que debe 
coñecer o por que destas, favorecendo unha aprendizaxe comprensiva. 

• .-Partiremos de conductas motoras globais para dirixirnos cara a movementos 
máis específicos e analíticos. 

• .-Utilizaremos durante todo o proceso de ensino técnicas mixtas, en función do 
contido a traballar e do momento da sesión. Os medios de expresión 
empregados habitualmente serán verbais e visuais, a través de explicacións e 
demostracións por parte do mestre ou dalgún compañeiro. 

• .-As tarefas e actividades deben ser motivadoras e atractivas. Isto pode 
conseguirse a través do xogo, da proposición de novas actividades que supoñan 
unha superación persoal (atendendo tamén ao seu nivel de esforzo) e da 
diversidade de materiais e contornos. 



 

• .-O proceso de ensino-aprendizaxe debe favorecer situacións de interacción 
para fomentar a participación e cooperación entre o alumnado e así favorecer a 
súa socialización, xa que neste período adoitan aparecer pequenos grupos de 
amigos. 

• .-En todo momento debe garantirse a seguridade dos alumnos. 
• .-A iniciación deportiva, baseándose no traballo previo de habilidades básicas e 

xenéricas, buscará potenciar o xogo global por enriba dunha aprendizaxe 
técnica exhaustiva. Por iso, traballaranse xogos predeportivos  novidosos e 
xogos con materiais alternativos, sen descoidar os xogos tradicionais. 

• .-O bloque de saúde presidirá a formulación e execución de todas as 
actividades así como o final destas, xa que se destinará o tempo suficiente ao 
remate de cada sesión para o aseo persoal. Estará controlado polo propio 
mestre de Educación Física cunha lista control, sendo establecido como un 
criterio de avaliación. 

 
 

8.-INSTALACIÓNS, MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

O CPI conta con boas instalacións deportivas: patio cuberto, pista descuberta, pavillón 

cuberto, vestiarios,... así como un espazo natural amplo que rodea ao centro e poderá 

ser aproveitado para o desenvolvemento das sesións. 

O material de E. Física do que dispoñemos  é o habitual: cordas, aros, pelotas, conos, 

discos voadores, picas, indiacas, ladrillos de psic., raquetas, zancos, colchonetas, 

trampolín, plinto, bancos, vallas,… ademáis deste material específico de área 

poderemos contar con materiais non especifícos que aportará o propio alumnado: 

materiais comerciais (teas, lazos, globos...), reciclados ( envases de iogur, 

botellas,chapas,sacos...), de fabricación propia (pósters, tragabolas, aros con 

mangueira...) e tecnolóxicos (TV,vídeo, ordenador...). 

O alumnado deberá aportar a diario roupa e calzado axeitado e neceser co útiles de 

aseo persoal. 

 

9.-ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

O aspecto organizativo é unha estratexia a coidar, debido a que esta podería influir na 

motivación do alumnado. 

Recurriremos ás tarefas de carácter individual cando busquemos ter un maior control 

do resultado, coa intención de ofrecer unha retroalimentación axeitada, pero 



 

usaremos preferentemente un modelo grupal, ao considerarse este como unha forma 

de socialización, a través do cal todos os alumnos estarán en contacto entre si. Tamén 

traballaremos con outros modelos de organización grupal, como son parellas, tríos ou 

pequenos grupos. 

Os grupos estableceranse buscando sempre a diversidade, conformando grupos mixtos 

e nos que se dean as menores diferencias posibles en canto ás súas capacidads ou 

habilidades. 

Outra forma de conformar os grupos será a aleatoria (coidando sempre o aspecto de 

xénero) ou, en ocasións, atendendo á afinidade ou desexo dos alumnos. 

Ao longo deste curso imos desenvolver en todos os niveis un proxecto común, na área 

de E. Física propoñeremos actividades orientadas hacia este tema.  

Participaremos no programa Xogade. 

Tentaremos adicar algunha xornada á iniciación de deportes acuáticos: natación e 

piragüismo, en colaboración cos clubes e entidades deportivas da comarca 

 

ORGANIZACIÓN DAS SESIÓNS 

A sesión ten unha duración de corenta e cinco minutos e desenvolverase da seguinte 

maneira: 

Fase de información: reunimos a todo o grupo, saudámonos e explicamos brevemente 

a sesión a desenvolver. Se é o caso lembramos algún aspecto da sesión anterior. 

Parte inicial: na que se produce unha primeira toma de contacto co alumnado coas 

actividades previstas para esta sesión, nas cales se busca unha activación de todas e 

cada unha das partes do corpo que se van a movilizar no resto da clase. A súa duración 

é de entre cinco e dez minutos aproximadamente. 

Parte principal: ou de logro de obxectivos, na que se van a desenvolver  as actividades 

propias da sesión, coas que se busca a consecución dunha serie de obxectivos. A súa 

duración é de entre vinte e trinta minutos. 



 

Parte final: ou de volta á calma, de duración similar á parte inicial, na que se pretende 

unha relaxación global de todas as partes do corpo que tomaron parte na sesión, para 

voltar ao traballo de aula de forma relaxada. 

Fase de reflexión e análise de resultados. Reunimos ao alumnado para intercambiar 

opinións sobre como resultou a sesión, se as actividades foron complexas, se 

disfrutamos con elas, se as realizamos correctamente,… 

 
 10.-ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS A TER EN CONTA 

As actividades e contidos deben estar contextualizados na súa experiencia, co obxecto 

de que poida establecer relacións significativas entre o que sabe e o que vai 

aprendendo. 

Diversificar en todo o posible os entornos nos que se desenrolan as actividades ( patio, 

pavillón polideportivo....) para que proporcionen aos nenos posibilidades de explorar e 

experimentar co seu corpo unha maior riqueza motriz. 

Traballar as relacións espaciais, temporais e espacio-temporais en dous aspectos: 

-         posibilidades motoras (habilidades e destrezas básicas) 

-         recursos expresivos (ritmo e movemento) 

Tratar as capacidades físicas dunha maneira global e mediante o xogo. 

Concienciar ao alumnado de que a actividade física conleva  un risco intrínseco e, por 

tanto, que se deben tomar as medidas oportunas para paliar no posible ese risco. 

Potenciar as actividades que ten o corpo de expresarse de diferentes formas. 

Utilizar os xogos populares, ademáis de introducir aqueles outros que poidan mellorar 

a súa competencia motora. 

 

11.-ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A atención á diversidade terá que ser un factor polo que o mestre se ten que 

preocupar ao longo de todo o periodo educativo xa que non todos os alumnos son 

iguais, nin aprenden da mesma maneira, polo que buscará ofrecerlle a cada alumno os 



 

recursos necesarios para poder alcanzar un nivel de aprendizaxe axeitado ás súas 

posibilidades. 

Tamén cobra especial importancia unha axeitada atención á diversidade na E. Física 

debido a dous factores: 

-         Unha incorrecta asimilación das diferentes habilidades e capacidades poden 

provocar problemas de aprendizaxe noutras áreas ou problemas para 

desenvolverse na vida diaria. 

-         Unha despreocupación ou incorrecta intervención nas adaptacións  pode 

provocar unha discriminación do alumno con dificultades ou un baixo 

rendemento. 

Ante a detección de alumnos que presenten algunha característica especial a ter en 

conta elaborarase unha planificación tratando diversos aspectos que deberían ser 

modificados coa fin de proporcionar unha educación de calidade tanto a este 

alumnado como ao resto dos compañeiros. 

Para atender á diversidade comezarase cunha atención no desenvolvemento diario de 

sesións de traballo, completando axudas pedagógicas que permitan aos alumnos 

seguir o proceso en función das súas motivacións, intereses e capacidades. 

En canto ao carácter técnico das sesións buscarase adaptar os obxectivos en función 

da etapa evolutiva e aprendizaxes previos, seleccionando contidos máis axeitados ao 

momento e coa concreción dos criterios de avaliación. 

Respecto á organización das sesións tratarase de organizar as clases en canto a 

espacios, materiais, agrupamento de alumnos, tipos de axudas necesarias para cada 

neno no seu proceso de aprendizaxe ou utilización de métodos de ensino axeitados.. 

Deberemos: 

-         Facilitar o acceso do alumno ao traballo cotián. 

-         Buscar a vía de comunicación máis clara para o alumno. 

-         Procurar, cando sexa posible, a axuda dos compañeiros. 

 



 

12. TEMAS TRANSVERSAIS 

O tratamento destes temas na escola é de vital importancia porque non só son de 

ámbito educativo, senón que son unha serie de aspectos que afectan á sociedade 

actual. Por iso deben tratarse de forma conxunta . Son aspectos que poden ser 

tratados por tódalas áreas que forman parte do proxecto curricular dos centros. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

Debemos ensinar a coidar o espacio natural. As actividades na natureza estarán 

presididas polo coidado minucioso do entorno e imprimirán unha actitude de respecto 

a todo o relacionado coa natureza. 

A través do coñecemento activo do entorno no que viven e de forma gradual inténtase 

qe se vaian implicando na conservación e respecto do medio. Grazas a isto formamos  

unha mentalidade crítica nos alumnos e responsabilizámolos dentro das súas 

posibilidades, na conservación dos recursos. 

Pretendemos acadar a creación de hábitos e actitudes de respecto á actuación 

individual sobre o entorno. 

En algunhas sesións utilizaremos materiais de refugallo, como papel de periódico, 

botellas de area, pelotas ou sacos de diferentes materiais (millo, area, fariña,…),… 

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR: 

O nenos son os máis afectados hoxe en día pola publicidade. Así, debemos levar a cabo 

actividades que posibiliten criterios de utilización do material deportivo que se utiliza. 

Ditos criterios estarán na liña do uso axeitado dun material (roupa deportiva, calzado) 

en función da súa utilización e non de modas e marcas. 

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE: 

Pouco a pouco os alumnos de Primaria van tomando conciencia das relacións 

existentes entre a saúde e a súa forma de utilizar o corpo. Por iso buscarase que o 

alumnado adquira hábitos hixiénicos, posturais e de actividade física, coa fin de 

orientalos cara a consecución dunha vida máis san e de calidade. Ao mesmo tempo 

non esqueceremos  que os alumnos coñezan e acepten os cambios que se producen 

tanto nos seus corpos coma no dos demáis. 



 

EDUCACIÓN VIAL: 

Durante o desenvolvemento das sesións traballaremos aspectos relacionados coa 

orientación, calidade de movemento, velocidades, traxectorias, direccións,… tamén se 

traballará ocupación de espacios, distancias, etc, cualidades que se teñen en conta 

para a educación vial. 

COEDUCACIÓN. 

 Hoxe en día imos superando as diferencias de tratamento entre sexos na escola e na 

sociedade en xeral. Na educación física debemos modificar hábitos discriminatorios 

polo sexo e procurar actividades que non impliquen esa situación. Coidaremos o 

vocabulario, as tarefas, os espacios, os agrupamentos para que non sexan 

discriminatorios, por exemplo a utilización de grupos mixtos para as diferentes 

actividades. 

EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA E A PAZ 

Os conflictos relacionais son ás veces frecuentes. Os roces, os choques, os enfados fan 

que aparezan situacións agresivas, que debemos atender para que se solucionen polo 

camiño da aceptación e a comprensión, sempre mediante o bo uso da razón. Temos 

unha  boa oportunidade de mostrar isto a través dos xogos, que, cunha normativa 

flexible,  favorecerá o asumir as regras e normas de maneira democrática. Na E. Física 

podemos traballar estes aspectos con diversos xogos de cooperación, nos que as 

actividades se desenrolen en grupo. 

EDUCACIÓN CÍVICA E MORAL: 

Valores como a colaboración ,a solidariedade, o respecto, o traballo, o esforzo, a 

adquisición de hábitos para a saúde e a convivencia son traballos potenciados a través 

da actividade diaria, dentro e fóra da aula. 

Os temas transversais serán tratados  ao longo da programación incidindo en maior 

medida sobre un ou outro dependendo da unidade que se traballe. Trataremos de 

facer referencia a todos eles, a través dos contidos e das informacións que a mestra 

vaia dando ao longo das diferentes sesións que conforman a programación. 

 



 

13.-CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

Nalgunhas sesións das distintas unidades didácticas programadas o alumnado 

debe buscar información en internet relacionado coa unidade didáctica que se está a 

desenvolver, seleccionar a información e elaborar un documento coa mesma. 

Tamén se realizarán actividades propostas en diferentes páxinas de contido 

didáctico, como as do CNICE, que dispón de actividades específicas de educación física 

para os diferentes ciclos. 

Outros exemplos de páxinas web e enlaces que se empregarán son: 

• Proyecto Ludos. Educación Física en Primaria (Programa Internet en el Aula), de 
Fernando Posada (coord) 

• Cajón de Sastre, Centro Educativo Jacint Verdaguer. 

• Una vida saludable, ¡cuida tu cuerpo!, de José Ángel Montalvo Magalón. 

• Mapas de la Educación Física, de Antonio Vicent, Mª Teresa Vera e Isidro 
Fuentes. 

• Educación y Atletismo, de José Luis Lorente Domínguez 

• Bases para un programa de mantenimiento físico 

• Los medios audiovisuales en la Educación Física 

 

14.- CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

Debido a especificidade da área de educación física que, a diferenza doutras 

materias do currículo escolar, utiliza como axente pedagóxico o propio corpo e os seus 

movementos, o plan lector céntrase na lectura de folletos informativos relacionados 

coa materia de cada unidade didáctica.  

Nos primeiros cursos da etapa empregamos os contos como motivación para o 

inicio das sesións, con ou sen soporte material, o que contribúe  ao fomento da 

lectura. 
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Xustificación da súa inclusión na oferta do centro 
A presenza do ensino relixioso na escola responde, en primeiro lugar, á importancia 

que esta materia ten dentro da educación para que o alumno poida conseguir un 

desenvolvemento pleno e integral da súa personalidade. A necesidade de sentido do 

ser humano é unha evidencia á que a escola necesariamente debe dar resposta. A 

educación da dimensión relixiosa é parte fundamental para a maduración da persoa. 

Non podería existir unha formación integral e, unha educación de calidade, senón se 

permitise o desenvolvemento de todas as dimensións inherentes ao ser humano, entre 

as cales se atopa a relixiosa. Esta capacidade básica da persoa adquire o seu auténtico 

cumprimento cando se descobre o sentido da vida. O ensino da relixión católica nos 

centros escolares axudará aos estudantes a ensanchar os espazos da racionalidade e 

adoptar unha actitude de apertura ao sentido relixioso da vida, sexa cal for a súa 

manifestación concreta. 

O ensino da relixión católica na escola responde á necesidade de respectar e ter en 

conta o conxunto de valores e significados nos que a persoa naceu como hipótese 

explicativa da realidade e que se denomina tradición. 

Para iso, a relixión católica pretende contribuír á educación integral do estudante en 

dúas direccións. Por unha banda, responde á dimensión relixiosa de todo ser humano 

e, por outra, introdúceo na realidade á luz dunha hipótese ofrecida por unha historia e 

unha tradición. Deste xeito, promóvese o recoñecemento dun sentido da existencia 

dun xeito coherente co propio desenvolvemento psico-evolutivo do alumnado. 

Profesorado que impartirá a materia no ano académico 2015/16 
Neste curso académico a ensinanza da materia de  relixión estará a cargo de María 
Dolores Guerra Castelao que ha impartirá en todos os cursos e niveis de educación 
primaria. 
Curriculo da materia 
A estrutura do currículo de Educación Primaria intenta poñer de manifesto a profunda 

unidade e harmonía da iniciativa creadora e salvadora de Deus. O primeiro bloque 

parte dos datos máis evidentes: a constatación da realidade das cousas e os seres 

vivos, de modo especial o home. Impónsenos a súa existencia como dato evidente. 

Nun segundo paso, si a persoa non se queda no primeiro impacto ou simple 



 

constatación da súa existencia, ten que recoñecer que as cousas, os animais e o ser 

humano non se dan ó ser a si mesmos. Logo outro  fainos ser, chámanos á vida e 

mantenlla. Por iso, a realidade en canto tal é signo de Deus, fala da súa existencia. 

A iniciativa creadora de Deus ten unha finalidade: establecer unha relación de amizade 

co home. É dicir, Deus creou ao ser humano para que sexa feliz en relación con El. Os 

relatos bíblicos da Creación e o Paraíso exemplifican belamente a finalidade da 

creación da persoa e do mundo enteiro para o seu servizo. Da súa orixe creatural e da 

súa chamada a participar na amizade con Deus xorde a súa dignidade inviolable. 

Non entanto, o ser humano pretende apropiarse do don de Deus prescindindo del. 

Nisto consiste o pecado. Este rexeitamento de Deus ten como consecuencia no ser 

humano a imposibilidade de ser feliz. Dado que a súa natureza está feita para o ben, a 

súa experiencia de mal e de límite faille botar de menos a plenitude que el non pode 

darse por si mesmo e busca dalgún modo restablecer a relación con Deus. Esta 

necesidade do ben, o desexo de Infinito que caracteriza ao ser humano exprésase nas 

relixións como procura do Misterio. 

A esta procura humana Deus responde manifestándose na historia. Para iso, elixe un 

home, Abrahán, do que formará o pobo de Israel, con quen establece unha alianza no 

monte Sinaí. A través de feitos e palabras Deus irá dándose a coñecer aos homes dese 

pobo. Todo este acontecer histórico da manifestación de Deus está recollido nos libros 

sagrados da Biblia. Neste conxunto de libros non só se recolle as diferentes 

intervencións de Deus na historia, senón tamén o ensino que comunica ao seu pobo 

para que viva unha vida santa; unha sabedoría que influirá positivamente na vida do 

pobo de Israel e, co tempo, no mundo enteiro. 

A historia de Israel exemplifica a traizón e rebelión dos homes ante a iniciativa 

amorosa de Deus e ao mesmo tempo pon en evidencia a constante fidelidade divina. A 

promesa dun salvador cumprirase en Cristo Xesús. 

Xesús, o Fillo de Deus, faise presente na historia para levar a cabo a misión 

encomendada polo Pai. En Xesús Cristo cúmprese o desexo de felicidade que o home 

descobre no seu corazón. 

Xesús non só desvela o misterio humano e lévao á súa plenitude, senón que manifesta 

o misterio de Deus, fainos coñecer que o verdadeiro Deus é comuñón: Deus un e trino. 

Aqueles que participan da vida de Cristo forman a Igrexa, que é a gran familia de Deus. 

Continuamente xerada pola acción de Xesús Cristo a través dos sacramentos, ponse no 

mundo como inicio dun mundo novo, dunha cultura nova. A Igrexa é a prolongación de 

Cristo no tempo e o espazo. Só nela a persoa humana atópase co Xesús Cristo vivo. 

A vida eclesial é alimentada e servida mediante os diferentes sacramentos instituídos 

por Xesús Cristo, está rimada polos tempos litúrxicos, exprésase na oración 

comunitaria e a caridade, frutifica na xeración dunha civilización do amor. 

Estes catro bloques que compón a materia de relixión católica inclúen conceptos, 

procedementos e actitudes, que permite o coñecemento de si mesmo, da realidade e 

dos problemas que esta suscita. Por iso, os contidos xerais da materia contribúen á 

consecución dos obxectivos propostos para as diferentes etapas. 

Este currículo válese dos elementos cristiáns presentes na contorna do alumnado, as 

imaxes e símbolos, a linguaxe e outros recursos, para a comprensión da relixiosidade 



 

propia de cada etapa evolutiva. Desenvólvese así a competencia en comunicación 

lingüística, que se serve da linguaxe que conforma a cultura e tradición que se 

transmite dunha a outra xeración. Así, a linguaxe bíblica e a súa riqueza de expresión e 

simboloxía, a linguaxe doutrinal e a súa precisión conceptual, analítica e argumental e 

a linguaxe litúrxico e a súa proximidade á linguaxe dos símbolos do pobo cristián, 

axudarán ao desenvolvemento desta competencia nos estudantes. Sen esquecer a 

singularidade que esta materia aporta á dimensión de escoita da comunicación. 

Así mesmo, o ensino escolar da relixión católica favorece o desenvolvemento da 

responsabilidade persoal e social e das demais virtudes cívicas, para o ben común da 

sociedade, contribuíndo así á adquisición das competencias sociais e cívicas. Esta 

educación da dimensión moral e social da persoa, favorecerá a maduración dunha 

corresponsabilidade, ao exercicio da solidariedade, da liberdade, da xustiza e da 

caridade. 

Por outra banda, a relixión católica aporta á competencia cultural e artística o 

significado e valoración crítica de tantas obras da nosa contorna, motivando o aprecio 

pola propia cultura e estímaa adecuada doutras tradicións culturais e relixiosas. A 

cultura e a historia occidental, a propia historia, non poden ser comprendidas e 

asumidas si prescíndese do feito relixioso presente sempre na historia cultural dos 

pobos. De igual modo, a expresión artística da fe segue colaborando na actualidade ao 

enriquecemento do noso patrimonio cultural. 

A competencia para a autonomía e iniciativa persoal desenvólvese no estudante 

partindo do verdadeiro coñecemento de si mesmo, das súas potencialidades, da súa 

dignidade e do seu sentido. A formación relixiosa católica aporta a devandita 

competencia unha cosmovisión que dá sentido á vida e, á cultura e á identidade da 

persoa humana. Unha cosmovisión que fai posible a formación integral do estudante 

fronte a visións parciais. 

En canto aos contidos procedimentais, a materia de Relixión católica forma de xeito 

transversal nunha serie de procedementos fundamentais para a comprensión do feito 

cristián. Estes contidos procedimentais adquírense ao longo do desenvolvemento 

curricular, colaborando así na consecución das competencias asignadas aos currículos 

de Educación Primaria. Concretamente os contidos procedimentais de relixión católica 

desenvolverán especialmente as seguintes competencias: Comunicación lingüística, 

Aprender a aprender, Competencias sociais e cívicas e Conciencia e expresións 

culturais. 

 
PRIMEIRO CURSO 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
Contidos 
A creación como agasallo de Deus. 
 
O home, obra mestra da creación. 
 
A comunicación do home con Deus. 
Criterios de avaliación 
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. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
1.1 Coñece, respecta e coida a obra creada. 
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 Deus. 
3.1 Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos que o home é capaz de falar con 

Deus. 
3.2 Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e agradecemento 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
Contidos 
Deus acompaña ao home na historia. 
 
Deus fala aos homes como amigos. 
Criterios de avaliación 
1. Recoñecer e apreciar a relación paterno-filial entre Deus e o home. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
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. 
Bloque 3. Xesús  Cristo, cumprimento da Historia da Salvación 
Contidos 
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. 
Criterios de avaliación 
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. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
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 
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa 
Contidos 
A Igrexa, familia de Xesús. 
 
Espazo e tempo sagrado na Igrexa. 
 
O domingo, día dedicado ao Señor. 
Criterios de avaliación 
1. Recoñecer que os cristiáns formamos unha familia. 
2. Distinguir os espazos e tempos sagrados doutros lugares e tempos. 
3. Subliñar os elementos distintivos do domingo como día especial. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 



 

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. 
2º curso 
Bloque 1.  O sentido relixioso do home 
Contidos 
Deus, pai da humanidade, quere a nosa felicidade. 

 
Deus crea ao home para ser o seu amigo. O Paraíso como signo de amizade. 
Criterios de avaliación 
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. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
1.1 Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que lle fan feliz a el e ás 

persoas da súa contorna. 
2.1 Descobre e nomea situacións nas que necesita ás persoas, e sobre todo a Deus, 

para vivir. 
3.1 Valora e agradece que Deus creoulle para ser feliz. 
4.1 Le e comprende o relato bíblico do Paraíso. 
4.2 Identifica e representa graficamente os dons que Deus fai ao home na creación. 

4.3 Expresa, oral e xestualmente, de forma sinxela, a gratitude a Deus pola súa 
amizade. 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
Contidos 
A Biblia narra o que Deus fixo na historia. 
 
Deus actúa na historia. A amizade de Deus cos Patriarcas. 
 
Deus propón ao home un camiño de encontro con El. 
Criterios de avaliación 
1. Identificar a acción de Deus na historia en relatos 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. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
1.1 Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na historia. 
1.2 Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción de Deus na historia. 
2.1 Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos relatos bíblicos a través de 

recursos interactivos. 
2.2 Dramatiza momentos da vida dos Patriarcas onde se exprese a protección, o 

coidado e o acompañamento de Deus. 
3.1 Escoita e describe coas súas palabras momentos nos que Deus axuda ao pobo de 
Israel. 
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación 
Contidos 



 

Deus elixe a María para que O seu fillo fágase home. 
 
O Advento, espera do cumprimento da promesa de salvación. 
 
O Nadal: nacemento do Salvador 
Criterios de avaliación. 
1. Coñecer e valorar a resposta de María a Deus. 
2. Aprender o significado do tempo de Advento. 
3. Identificar o significado profundo do Nadal. 
Estándares de aprendizaxe avaliables. 
1.1 Le e expresa, verbal ou graficamente, o relato da Anunciación. 
1.2 Dramatiza a misión dos personaxes que interveñen na Anunciación. 
2.1 Identifica os signos de Advento como tempo de espera. 
2.2 Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotiá da vida. 
3.1 Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e palabras dos 
personaxes o valor profundo do Nadal. 
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa 
Contidos 
O Bautismo: incorporación á Igrexa. 
 
A unidade eclesial: fillos dun mesmo Pai. 
 
Xesús Cristo santifica o tempo: o ano litúrxico 
Criterios de avaliación. 
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. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
1.1 Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo. 
1.2 Identifica aos pais, padriños, presbíteros, bautizados como pobo xerado por Xesús. 
2.1 Asocia os elementos materiais do auga, a luz e o óleo co seu significado 

sacramental. 
3.1 Relaciona a unidade da Igrexa coa unidade dos órganos do seu propio corpo. 
3.2 Sinala en diferentes expresións artísticas a representación de Deus como pai de 

todos. 
4.1 Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 
3º Curso 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
Contidos 
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. 
Criterios de avaliación 



 

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. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
1.1 Recorda e narra experiencias recentes nas que descubriu que a familia, os amigos 

ou a contorna son un agasallo. 
1.2 Enumera, describe e comparte situacións, persoas ou cousas polas que está 

agradecido. 
2.1 Distingue e enumera accións persoais que lle fan feliz ou infeliz. 
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. 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
Contidos 
A vocación de Moisés para liberar ao seu pobo. 
 
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?) 
Criterios de avaliación 
1. Descubrir a importancia de Moisés para a liberación do pobo de Israel. 
2. Recoñecer as consecuencias da Alianza de Deus con Israel. 
3. Recoñecer e valorar os signos da amizade de Deus co seu pobo. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
1.1 Aprende e ordena cronoloxicamente os principais feitos da historia de Moisés. 
1.2 Coñece e describe a misión de Moisés no relato bíblico. 
2.1 Expresa graficamente momentos significativos da tarefa de Moisés para liberar ao 

pobo. 
2.2 Coñece o contido da Alianza, identifica as súas implicacións e toma conciencia do 

sentido que poden ter na vida actual. 
3.1 Deseña de xeito ordenado viñetas que recollan os signos da amizade de Deus 

durante a travesía do seu pobo polo deserto. 
3.2 Interésase e agradece os signos do coidado de Deus na súa vida: a saúde, a familia, 
a escola, os amigos. 
Bloque 3.  Xesús Cristo, cumplimento da Historia da Salvación 
Contidos 
O Bautismo de Xesús: comezo da misión. 
 
A misión de Xesús é facer felices aos homes. 
 
O seguimento de Xesús. Diferentes respostas á chamada de Xesús. 
Criterios de avaliación 

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 xestos e accións. 

3. Comparar as diferentes respostas dos amigos de Xesús á súa chamada 
Estándares de aprendizaxe avaliables. 
1.1 Narra os cambios que o Bautismo introduce na vida de Xesús. 



 

2.1 Descobre e subliña, nos relatos de milagres, os xestos e accións de Xesús que fan 
felices aos homes. 

2.2 Respecta e valora o comportamento de Xesús cos pecadores. 
3.1 Identifica e comenta algunhas características diferenciais nas respostas das persoas 
que chama Xesús nos relatos evanxélicos. 
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa 
Contidos 
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. 
Criterios de avaliación 
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 eclesial. 
Estándares de aprendizaxe avaliables. 
1.1 Busca testemuños da acción misioneira e caritativa da Igrexa como continuidade 

da misión de Xesús. 
1.2 Crea relatos breves para expresar como a acción misioneira, a caridade e os 

sacramentos axudan a lograr a felicidade das persoas. 
2.1 Compón textos que expresen o diálogo da persoa con Deus. 
2.2 Recompila e pon en común cos seus compañeiros oracións que a comunidade 

cristiá utiliza a cotío 
3.1 Observa e descobre na vida dos santos manifestacións da amizade con Deus. 
4.1 Explica sinificativamente a orixe do Nosopai. 
 4.2 Reconstrúe e dramatiza o contexto no que Xesús entrega a oración do       Nosopai 
aos discípulos. 
4º curso 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
Contidos 
A experiencia de pecado nos relatos das relixións antigas. 

 
O perdón como necesidade do ser humano. 
Criterios de avaliación 
1. Descubrir nos relatos das relixións antigas a experiencia do pecado humano. 
 2. Identificar a necesidade do perdón para ser feliz. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
1.1 Localiza e describe situacións de pecado descubertas nos relatos das relixións 

antigas. 
1.2 Cualifica o tipo de pecado en situacións da súa contorna e compáraas coas 

atopadas nos relatos das relixións antigas. 
  2.1 Recorda e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan de perdón. 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
Contidos 
O relato do pecado orixinal: o home quere suplantar a Deus. 



 

 
Deus está sempre disposto ao perdón. 
 
Infidelidade á misión encomendada por Deus na historia de David. 
 
David sente na súa vida a necesidade de redención. 
 
Deus fiel promete un Mesías. 
Criterios de avaliación 
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 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 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
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. 
1.2 Recorda e narra acontecementos actuais nos que se rexeitou a amizade con Deus. 
2.1 Descobre e enumera as características do perdón de Deus nalgúns relatos bíblicos. 
3.1 Identifica e describe comportamentos da vida do rei David que se opoñen á 

vontade de Deus. 
4.1 Compara a actitude de David con situacións persoais nas que sentiu a necesidade 

de ser perdoado. 
4.2 Recoñece e expresa artisticamente escenas da historia de David nas que Deus 

perdóalle. Mostra respecto polas intervencións dos seus compañeiros. 
5.1 Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas onde Deus fai a promesa do Mesías 
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación 
Contidos 
O perdón de Deus: accións e parábolas de Xesús. 
 
Amizade e preferencia de Xesús polos máis débiles e necesitados. 
 
Xesús cumpre a vontade do Pai: paixón e morte de Xesús. 
Criterios de avaliación 

1. Comprender o significado dalgunhas parábolas do perdón. 
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. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
1.1 Analiza, comenta e crea relatos onde actualiza as parábolas do fillo pródigo e do 

fariseo e o publicano. 
2.1 Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón e explícaas. 
3.1 Busca, subliña e comenta trazos da preferencia de Xesús polos máis necesitados e 

os enfermos, nos textos evanxélicos. 



 

4.1 Secuencia ordenadamente escenas da Historia da Paixón e identifica as palabras de 
Xesús que expresan a súa relación co Pai. 

4.2 Distingue e explica frases do relato da oración do Horto dos Olivos que expresan a 
obediencia de Xesús ao Pai. 
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa 
Contidos 
O sacramento da Reconciliación. 
 
A celebración da Eucaristía. 
 
A Coresma: tempo penitencial. 
Criterios de avaliación 
1. Explicar que a través do sacramento da Reconciliación Deus concede o perdón. 
2. Diferenciar signos e momentos da celebración eucarística. 
3. Coñecer trazos da Coresma como tempo penitencial. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
1.1 Coñece e explica as condicións para acoller o perdón de Deus. 
1.2 Describe os pasos da celebración do sacramento do Perdón. 
2.1 Vincula símbolos, significados e momentos na celebración eucarística. 
 3.1 Investiga e presenta con diversos recursos obras e institucións da Igrexa de 
carácter penitencial. 
5º Curso 
Bloque 1.   O sentido  relixioso do home 
Contidos 
 A persoa humana foi creada cun desexo de ben. 
 
 O ser humano sente ledicia cando realiza ou recibe o ben. 
Criterios de avaliación 
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 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
 1.1 Localiza, a través de diversas fontes, biografías que mostran o desexo humano do 

ben. Comparte co seus compañeiros os trazos más significativos. 
  2.1  Xustifica criticamente    as consecuencias que se derivan de   facer o ben.  
  2.2   Propón situacións na historia que manifestan o beneficio de   facer o ben. 
 
Bloque 2.   A revelación: Deus intervén na historia 
Contidos 
Deus fai alianza co seu pobo. 
 
Deus desexa un pobo santo: os dez mandamentos. 
        
A Biblia: estrutura e composición. 
 
Criterios de avaliación 
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 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. 
 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
 
1.1 Define o termino bíblico de Alianza..  
1.2 Explica e sintetiza os trazos característicos da Alianza de Deus co seu pobo. 
2.1 Clasifica e é consciente do contido do decálogo. 
2.2 Describe   coas   súas   palabras experiencias da súa vida relacionadas cos   

mandamentos. 
3.1 Nomea e clasifica   os grupos de libros no   Antigo   e   Novo Testamento. 
4.1 Confecciona materiais para situar cronoloxicamente os principais libros    da Biblia. 
 
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación 
Contidos 
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. 
Criterios de avaliación 

1. Recoñecer en relatos evanxélicos o cambio que xera 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. 

 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
1.1 Interpreta e aprecia o cambio que orixinou o encontro con Xesús nalgúns dos 

personaxes que aparecen nos evanxeos. 
2.1 Selecciona, xustifica a elección e explica por escrito o significado dalgúns milagres. 
2.2 Dramatiza con respecto algúns milagres narrados nos evanxeos. 
3.1 Extrapola as   afirmación das testemuñas recollidas nos primeiros capítulos dos 

Feitos dos Apóstolos onde se recoñece que a resurrección é acción de Deus.  
3.2 Reconstrúe utilizando as TIC os encontros co Resucitado que describen os relatos 

evanxélicos. 
3.3 Busca e  explica signos e xestos da Comunidade cristiá onde se manifesta a 

presenza de Xesús hoxe. 
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa 
Contidos 
A Igrexa: ministerios e servizos. 
 
A Eucaristía, renovación do sacrificio de Xesús na cruz. 
 
Criterios de avaliación 
 
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. 

 
 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
 
1.1 Identifica e describe os trazos e funcións dos diferentes membros da    

comunidade eclesial. 
2.1 Explica e valora o significado das palabras de Xesús na   Ultima Cea. 
2 .2   Asocia a celebración da Eucaristía coas palabras e os xestos de Xesús na   Ultima 

Cea. 
 
6º curso 
 
Bloque 1.   O sentido  relixioso do home 
 
Contidos 
 
A incapacidade do ser humano para ser feliz reclama a salvación. 
 
A plenitude do ser humano está na relación con Deus. 
 
Criterios de avaliación 
 
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 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
1.1 Identifica e xuzga situación nas que recoñece a imposibilidade de ser feliz. 
2.1 Busca, compara e comenta distintas expresións do desexo humano de salvación na 

literatura e música actuais. 
3.1 Descubre e explica por qué os enterramentos, pinturas, ritos e costumes son 

signos da relación do home coa Divinidade. 
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. 
Bloque 2.   A revelación: Deus intervén na historia 
Contidos 
O pobo de Israel como depositar io da sabiduría   de Deus. 
    
Os libros Sapienciais enriquecen á humanidade 
Criterios de avaliación 
1. Descubrir e apreciar a riqueza dos textos sapienciais na historia. 
Estándares de aprendizaxe avaliables 



 

1.1 Identifica e    valora expresións   recollidas nos libros sapienciais que enriquecen e 
melloran á persoa.  

1.2 Investiga e contrasta a sabedoría popular con expresións da sabedoría de Israel 
emitindo un xuízo persoal. 

1.3 Propón, dialogando cos seus compañeiros, situacións e comportamentos onde se 
expresa a riqueza humana que aparece nos textos sapienciais. 

 
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación 
Contidos 
Xesús Cristo, desvela ao Pai. 
 
As tentacións de Xesús: obstáculo ao cumprimento do plan de Deus. 
    
Xesús envía aos discípulos para continuar coa súa misión salvífica. 
 
Criterios de avaliación 

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 Igrexa. 

 
Estándares de aprendizaxe avaliables 
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. 
1.2 Identifica e sintetiza os rasgos que Xesús desvela do Pai nos discursos do evanxeo 

de Xoán. 
2.1 Extrapola as dificultades que tivo Xesús na súa vida para 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. 
3.2 Constrúe un mapa comparativo das   accións de Xesús e as da Igrexa. 
 
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa 
Contidos 
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. 
Criterios de avaliación 
1 . Diferenciar a aportación dos sacramentos de servizo a misión da Igrexa. 
2.2  Identificar os trazos do tempo litúrxico da Pascua. 
3.3  Recoñecer e valorar o cambio de vida xerado polo encontro co    Resucitado. 
 
Estándares de aprendizaxe avaliables 



 

1.1 Coñece e explica con exemplos a razón pola que Confirmación, Orde e Matrimonio 
están ao servizo da Igrexa. 

1.2 Aprende e diferenza os signos e momentos celebrativos da Confirmación, a Orde e 
o Matrimonio.  

2.1   Extrapola e explica os principais signos pascuais. 
2.2 Crea unha composición onde se exprese a ledicia e a paz que experimentaron os 

discípulos ao atoparse co Resucitado. 
3.1 Selecciona testemuños de cristiáns e Xustifica o cambio xerado polo encontro co 

Resucitado. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

   Unha boa educación é a maior fonte de riqueza  e o máis importante recurso 
dunha sociedade. É  o medio máis axeitado  para lograr unha cidadanía responsable, 
libre e xusta.  
 A ensinanza da relixión contribúe á calidade da educación dende a proposta e 
desenvolvemento duns coñecementos, valores e actitudes, desenvolvendo 
especialmente a capacidade transcendente do alumno, facilitándolle unha proposta  do 
sentido último da vida e iluminando o fundamento daqueles valores comúns que fan 
posible unha convivencia libre, pacífica e solidaria. 
 A área de relixión enmárcase nun contexto histórico e social, inclúe parte do 
gran acervo cultural e artístico que emana da fe católica e de outras confesións, e 
posibilita o análise comparado dos contidos e liñas básicas das grandes relixións 
vixentes. Con todo, a ensinanza da relixión católica desenvólvese  especialmente en 
catro grandes dimensións: 
 A dimensión cultural e histórica, presente na ensinanza relixiosa dado que o 
patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades 
reciben do pasado está vertebrado por contidos relixiosos. 
 A dimensión humanizadora, que  a opción católica constitúe  de modo eficaz a 
maduración da personalidade integral do alumno a través de valores e crenzas que 
permiten a formación de homes e mulleres conscientes, críticos, libres e creadores. 
 A dimensión ético moral onde a ensinanza relixiosa católica expón, fundamenta 
e xerarquiza os valores e virtudes capaces de educar a dimensión moral e social da 
personalidade do alumno, en orden a facer posible a maduración na responsabilidade, 
o exercicio da solidariedade e da caridade. Todo como expresión coherente do 
coñecemento de Deus revelado en Xesús Cristo. 
 A opción relixiosa católica preséntase no ámbito escolar nunha estrutura 
epistemolóxica ou disciplinar, con carácter científico co que se abordan as ciencias da 
relixión e a teoloxía. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación  e unha 
metodoloxía científica propia en confrontación e diálogo con aqueles outros tipos de 
saberes e racionalidade que operan na escola. 

CONTEXTUALIZACIÓN 



 

O C.P.I. Eusebio Lorenzo Baleirón é un centro escolar que engloba nás súas aulas a 
educación infantil, primaria e secundaria, atópase situado no Concello de Dodro 
situado na comarca do Sar. 

O concello de Dodro está emplazado na vertente dereita do río Ulla, limite ao concello 
de Rois, ao leste con Padron e ao oeste cos municipios de Lousame e Rianxo. 

A maior parte da poboación activa adícase ao sector servicios, o sector gandeiro está 
en declive e o agrícola só é un suplemento da economía doméstica, tamén ten unha 
granxa avícola e outra cinexética.  

Posúe un importante patrimonio histórico : Mamoas, Petroglifos, Castros, Cruceiros, 
Igrexas e Pazos, e un importante legado etnográfico como é o conxunto de Hórreos de 
Lavandeira na parroquia de Imo. 

Tanto as marismas de Dodro como as Brañas de Laíño son de interese ecolóxico e 
faunístico. 
 

 

Contribución do área de relixión católica ao desenvolvemento das  

competencias clave 

 

O ensino relixioso católico como materia integrada no currículo do alumno contribúe 

tamén, de xeito importante, á maioría das competencias básicas do currículo. Con 

todo, esta contribución non basta para que a área de relixión e moral católica concrete 

e especifique as súas propias competencias.  

A relixión e moral católica aporta á competencia cultural e artística, unha valoración 

crítica da cultura á luz do evanxeo, motivando ao mesmo tempo o aprecio da propia 

cultura e estímaa adecuada doutras tradicións culturais e relixiosas.  

A cultura e a historia europea occidental, e a propia historia e cultura española, non 

poden ser comprendidas e asumidas si prescíndese do feito relixioso presente sempre 

na historia cultural dos pobos.  

Con relación á competencia social e cívica, o ensino relixioso católico aporta a 

fundamentación e xerarquización dos valores e virtudes que contribúen a educar a 

dimensión moral e social da personalidade do alumno, en orde a facer posible a 

maduración na corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da liberdade, da 

xustiza e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do coñecemento de Deus 



 

revelado en Xesucristo. Iso con leva mellorar as relacións interpersonais baseadas en 

principios e valores que emanan da persoa de Cristo e axuda, en consecuencia, a 

afrontar as situacións de conflito mediante o diálogo, o perdón e a misericordia, 

valores xenuinamente cristiáns. No máis profundo do ser cristián xorde o gran valor da 

fraternidade universal. Por iso é polo que as mínimas esixencias éticas de convivencia, 

participación, respecto á diversidade sexan consecuencias da fe cristiá.  

O ensino relixioso católico aporta elementos básicos en canto ao logro da competencia 

en comunicación lingüística pois se serve da linguaxe académica, das linguaxes que 

conforman a cultura que se transmite no área de relixión, así como das linguaxes do 

propio ensino relixioso.  

O diálogo da fe coa cultura contribúe á competencia en comunicación lingüística, na 

medida en que esixe exercitarse en escóitaa da palabra de Deus,  

nos diversos modos de comunicación que a acción de Deus sobre o home utilizou. A 

súa revelación é rica en distintas linguaxes. Así, a linguaxe bíblica e a súa riqueza de 

expresión e simboloxía, a linguaxe doutrinal e a súa precisión conceptual, analítica e 

argumental, a linguaxe litúrxica e a súa proximidade á linguaxe dos símbolos do pobo 

cristián, a linguaxe, en fin, testimonial que fai posible a transmisión vital do coñecido.  

A competencia para a autonomía e iniciativa persoal non poderá realizarse no alumno 

si non comeza xa a adestrarse no coñecemento de si mesmo, no seu ser máis 

profundo, nas súas potencialidades, na súa dignidade e no seu sentido. A formación 

relixiosa católica aporta a devandita competencia unha cosmovisión que dá sentido á 

vida e, xa que logo, ao sentido da cultura e da identidade mesma da persoa humana. 

Unha cosmovisión que fai posible a formación integral do alumno fronte a visións 

parciais e determinantes da liberdade propia.  

En síntese, o ensino relixioso católica non se reduce a un ensino de valores; diríxese á 

persoa concreta nas súas raíces, nas súas posibilidades humanas e, sobre todo, diríxese 

ao ser humano na súa finalidade transcendente. Todo iso con leva o  

ofrecemento do Evanxeo de salvación de Xesucristo, para que, unha vez coñecido, 

xurda a humanidade nova feita de homes novos conforme ao designio de Deus.  

O ensino relixioso contribúe positivamente ao desenvolvemento da competencia de 

aprender a aprender no estudo e reflexión da Mensaxe cristiá facilitando o impulso do 

traballo en equipo polo seu intrínseco sentido comunitario, propoñendo non só unha 



 

proposta consensuada de valores e actitudes, senón un marco de referencia aceptado 

voluntariamente segundo as súas conviccións, que a de ser crisol na procura da 

verdade e do ben.  

 
As competencias específicas na área de relixión e moral católica  
 
O ensino relixioso católico se estrutura a partir de catro dimensións que fundamentan 
as competencias específicas do ensino relixioso católico: A dimensión cultural e 
histórica, a dimensión humanizadora, a dimensión ético-moral e a dimensión 
epistemolóxica. Estas dimensións aportan, á súa vez, elementos con referencia ás 
competencias básicas, xa analizadas, e orientan e clarifican as competencias e 
capacidades específicas do área de relixión católica.  
A dimensión cultural e histórica está presente no ensino relixioso, dado que o 
patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades 
reciben do pasado está vertebrado por contidos relixiosos. Neste sentido, a Relixión 
católica deu os seus froitos na arte, nos sistemas de significación moral, na creación 
popular e na acción social.  
O alumno non só vai coñecer, senón que poderá comprender e asumir os valores que 
con leva o coñecemento do feito relixioso na súa expresión artística, cultural e 
estética, teolóxica e vivencial.  
A dimensión ético-moral explícita as esixencias morais que con leva a mensaxe cristiá. 
Na relixión católica ofrécese un determinado xeito de ver a vida, en cuxa base atopar 
un concepto de home, un núcleo referencial de ideas e crenzas, e a proposta dunha 
escala de principios e valores. O ensino relixioso católico expón, fundamenta e 
xerarquiza os valores e virtudes capaces de educar a dimensión moral e social da 
personalidade do alumno, en orde a facer posible a maduración na responsabilidade, o 
exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos 
feitos de Xesús Cristo.  
Con iso estamos fundamentando un dos valores básicos, a súa dignidade como ser 
humano, como fillo de Deus. O sistema educativo non pode ter como obxectivo 
reproducir sen máis o modelo de sociedade existente. Haberá de dispoñer aos seus 
alumnos para que poidan abordar criticamente esa sociedade e intervir nela para 
cambiala ou modificala.  
Para iso, a dimensión humanizadora faculta ao alumno para dar resposta ás súas 
interrogantes máis radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e 
mulleres conscientes, críticos, libres e creadores.  
O alumno necesita, xa nestas idades, especialmente motivacións para amar, para 
construír a personalidade máis humana, para ilusionarse en proxectos de vida altruísta 
e desinteresada. O testemuño de homes e mulleres santos en toda a historia constitúe 
un referente continuo para a autoasimilación dos valores máis xenuinamente cristiáns.  
É importante no proceso da formación integral a orientación cara a un significado 
último e total da existencia humana facilitan o desenvolvemento da súa identidade 
persoal, finalidade fundamental do quefacer escolar.  
A dimensión epistemolóxica preséntase no ámbito escolar, na súa estrutura disciplinar, 
co carácter científico co que se abordan as ciencias da relixión e a teoloxía. Os seus 
contidos son saberes cunha fundamentación e unha metodoloxía científica propia, 



 

implantados con rigor e tradición na nosa contorna cultural. O seu estatuto 
epistemolóxico orixinal entra no ámbito educativo en confrontación e diálogo con 
aqueles outros tipos de saberes e racionalidade que operan na escola.  
A síntese teolóxica é unha dimensión básica e, á súa vez, o obxectivo xeral que irá 
desenvolvéndose e aplicándose en cada unha das etapas e cursos con referencia a 
cada un dos núcleos temáticos que conforman a síntese teolóxica: O fenómeno 
relixioso, a cultura e a historia da relixión, a Biblia, Deus Pai, Xesús Cristo, O Espírito 
Santo, a Igrexa, os sacramentos, a liturxia, a vida cristiá, a moral e os valores, a Virxe 
María, a escatoloxía.  
A partir destas dimensións concretamos e desenvolvemos as competencias específicas 
da materia de relixión e moral católica, a competencia cultural e histórica, a 
competencia humanizadora, a competencia ético-moral e a competencia 
epistemolóxica e a competencia de sentido transcendente, contribuíndo, á súa vez, ás 
competencias básicas comúns a todas as materias do currículo dos alumnos.  
Conforme ás competencias establecidas no citado Acordo internacional e recoñecidas 
na Disposición Adicional Segunda da Lei Orgánica de Mellora da Calidade da Educación, 
corresponde á Conferencia Episcopal Española fixar o currículo do área de Relixión e 
Moral Católica.  
 
 
OBXECTIVOS PARA A EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
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 minusvalidez.  
e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua castelá e, se a houbese, 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.  
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 dos outros, 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 cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos 
prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas.  
n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 
accidentes de tráfico. 
 
 
 1º CURSO 
 
OBXECTIVOS  

 Coñecer e interpretar os distintos elementos que conforman o fenómeno 
relixioso na súa estrutura e na súa expresión histórica. 

 Recoñecer a Igrexa como Gran familia de Deus formada por todos os cristiáns. 
 Recoñecer nalgúns textos bíblicos sobre a creación a bondade e a paternidade 

de Deus. 
 Descubrir a creación e a vida como agasallos de Deus, apreciando nelas o seu 

amor. 
 Coñecer o significado e o sentido da expresión “fraternidade humana”. 
 Reconstruír episodios concretos dalgúns personaxes bíblicos significativos, 

como Xesús e María entre outros , por medio de diálogos, lecturas 
observacións, etc. 

 Descubrir os mandamentos propostos por Xesús e saber aplicalos a vida cotiá. 
 Describir e respectar as distintas prácticas relixiosas e o seu sentido (oración, 

culto e compromiso). 
 Observar e situar os símbolos relixiosos relacionados coas festividades do seu 

entorno. 
 Recoñecer o valor da Paz na nosa vida persoal e comunitaria. 
 Valorar as persoas que se preocupan por nós e polos demais, amosando unha 

actitude de amor e de respecto. 
 Familiarizarse coas novas tecnoloxías, por medio de programas informáticos 

educativos adecuados a súa idade, como recurso de aula e área 
 
 

DESCRITORES 



 

 
COMPETENCIAS, INDICADORES E DESCRITORES 
  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Indicadores: 
-Coidado do contorno ambiental e dos seres vivos 
-Vida saudable 
-A ciencia no día día 
-Manexo de elementos matemáticos 
-Razoamento lóxico e resolución de problemas 
Descritores: 
*Interactuar  co contorno natural de xeito respectuoso. 
*Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 
*Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno  natural e as 
repercusións para a vida futura. 
*Desenvolver e promover hábitos de vida saudables en canto á alimentación e ao 
exercicio físico. 
* Criterios persoais sobre a visión social e estética do corpo  humano fronte ao coidado 
saudable deste. 
*Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá 
*Aplicar métodos científicos rigorosos par mellorar a comprensión da realidade 
circundante e comprender o que acontece arredor nosa. 
*Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 
*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. 
*Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 
Competencia en comunicación lingüística. 
Indicadores: 
-Comprensión oral e escrita. 
-Expresión oral e escrita. 
-Normas de comunicación. 
-Comunicación noutras linguas. 
Descritores: 
*Comprender o sentido dos textos escritos. 
*Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos. 
*Gozar coa lectura. 
*Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información. 
*Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos. 
*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. 



 

*Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 
uso desta. 
*Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións  ou de 
materias cotiás diversas. 
 
Competencia dixital 
Indicadores: 
-Tecnoloxías  da información  
-Comunicación audiovisual 
-Utilización de ferramentas  dixitais 
Descritores 
*Empregar distintas fontes para a busca da información 
*Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade 
*Comprender as mensaxes  que veñen dos medios de comunicación 
*Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento 
*Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 
 
Competencia de conciencia de expresións culturais 
Indicadores: 
-Respecto polas manifestacións culturais propias e alleas. 
-Expresión cultural e artística 
Descritores 
*Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
mundial 
*Valorar a interculturalidade  como unha fonte de riqueza persoal e cultural 
*Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento 
científico 
*Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos 
*Elaborar traballos de presentacións con sentido estético 
 
Competencias sociais e cívicas 
Indicadores: 
-Educación cívica e constitucional 
-Relación cos demais 
-Compromiso social 
Descritores 
*Coñecer e aplicar os dereitos e deberes Da convivencia cidadá no contexto da escola 
*Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo 
e para as resolución de conflitos. 
*Recoñecer riqueza nas diversidade de opinións e ideas 
* Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores 
*Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme as ela 
*Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos 
*Involucrarse ou promover accións cun fin social 
Competencia  do sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 
Indicadores: 



 

-Autonomía persoal 
-Liderado 
-Creatividade 
-Emprendemento 
Descritores 
*Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias 
*Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas 
*Ser constantes no traballo superando as dificultades 
*Priorizar a consecución de obxectivos grupais e intereses persoais 

*Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema 

*Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian 
*Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas 
*Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos 
*Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo 
 
Competencia aprender a aprender 
Indicadores: 
-Perfil de aprendiz 
-Ferramentas para estimular o pensamento 
-Planificación e avaliación da aprendizaxe 
Descritores 
*Desenvolver as distintas intelixencias múltiples 
*Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.  
*Identificar potencialidades persoais como aprendiz :estilos de aprendizaxe, funcións 
executivas... 
*Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional... 
*Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos 
*Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 
aprendizaxe 
*Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe 
*Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe 
 
CONTRIBUCIÓN DA ÁREA O DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
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 a aplicación do coñecemento 
mediante metodoloxías de aula activas.  
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable 
polo que cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten 
describila dun xeito máis preciso. Podemos atopar entre tres e seis indicadores por 
competencia.  
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que 
chamamos descritores da competencia, que “describen” o alumno competente neste 
ámbito. Por cada indicador atoparemos entre tres e seis descritores redactados en 
infinitivo.  



 

En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais 
redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto 
concreto da competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na 
unidade, será concreto e obxectivable e indícanos que debemos adestrar e observar 
nas actividades deseñadas.  
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais 
definido para o proxecto aplicable a toda materia e curso.  
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, 
como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 
tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 
constitucional traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando que o 
proceso de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.  
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas 
axudará a que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados 
valores que constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir.  
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a 
traballar desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre 
nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.  
Na área de Relixión Católica.  
Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias 
de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.  
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia 
e da tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas 
relacionadas coa ecoloxía que se adquiren desde a devandita competencia.  
Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden 
na interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a 
tecnoloxía.  
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 
• Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso.  
• Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu contorno.  
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.  
• Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto á alimentación e ao 
exercicio físico.  
• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.  
• Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, 
elementos xeométricos...) en situacións cotiás.  
• Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas 
en contextos reais e en calquera materia.  
• Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.  
Comunicación lingüística  
Para un bo desenvolvemento desta competencia nesta área, a utilización dos diversos 
modos de comunicación será fundamental xa que o diálogo da fe coa cultura esixe 
adestrarse na escoita da Palabra de Deus, a exposición de cada un dos contidos coas 
súas argumentacións adecuadas ás diferentes idades do alumnado. Por iso, será 



 

decisivo dotar os alumnos de ferramentas co fin de que cheguen a dominar a 
competencia comunicativa en todas as súas facetas.  
Os descritores que utilizaremos serán:  
• Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos...  
• Comprender o sentido dos textos escritos.  
• Gozar coa lectura.  
• Expresar oralmente de xeito ordenado e clara calquera tipo de información.  
• Compoñer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.  
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor,…  
• Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros en 
diversas situacións comunicativas.  
• Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en 
calquera situación.  
Competencia dixital  
Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de 
responsabilidade para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e 
afondar nesta materia. Será fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan 
a claridade de contidos para crear no alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os 
seus propios criterios sobre diferentes contextos nos que se poidan desenvolver.  
Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores:  
• Empregar distintas fontes para a busca de información.  
• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.  
• 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  
Esta competencia relaciónase cos seus aspectos de coñecemento e valoración de toda 
a expresión artística, simbólica, histórica, de costumes, ritos, festas, valores, modos de 
vida... O alumnado verase enriquecido cos valores que leva consigo o feito relixioso en 
toda a súa expresión artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial. Con iso 
contribúe á conservación e á valoración do patrimonio cultural.  
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  
• Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
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.  
Competencias sociais e cívicas  
Esta competencia recolle todas as formas de comportamento que preparan as persoas 
para participar dunha forma eficaz e construtiva na vida social e profesional; por iso, 
dotaremos o alumnado de ferramentas que favorezan e fomenten os valores de 
respecto, cooperación, solidariedade, xustiza, non violencia, compromiso e 



 

participación como piares para a súa formación. Estes valores para fomentar teñen a 
súa fundamentación e referencias cristiás na filiación no amor a Deus.  
Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos 
descritores que enunciamos a continuación:  
• Coñecer e aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.  
• Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.  
• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos.  
• Recoñecer 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  
É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha 
apertura ao significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa 
persoal dependerá sempre que adestre nun auto coñecemento, en explorar as súas 
potencialidades, en buscar o sentido a cada unha das cousas que acontecen na súa 
vida.  
O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que 
poida dispoñer. Será dotado de destrezas e habilidades para que a transformación 
social do mundo no que vivimos sexa unha realidade grazas ao espírito de 
emprendemento do alumno.  
Neste caso, os descritores que cumpriría adestrar serían:  
• 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 grupais a intereses persoais.  
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.  
• Atopar posibilidades no contorno que outros non ven.  
• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.  
Aprender a aprender  
A competencia de aprender a aprender nesta área pode axudar ao alumnado a ser 
protagonista do seu propio proceso de ensinanza-aprendizaxe como resposta á 
vontade de Deus de que o ser humano colabore de modo activo e libremente segundo 
o plan establecido por El.  
Nesta área será decisivo o impulso do traballo en equipo polo seu intrínseco sentido 
comunitario propoñendo un marco de referencia aceptado voluntariamente segundo 
as súas conviccións, que ha de ser lúcido na busca da verdade e do ben.  
 Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían:  
• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións executivas...  
• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  



 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente…  
• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.  
• Planificar recursos necesarios e pasos a realizar no proceso de aprendizaxe.  
• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función 
dos resultados intermedios.  
• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.  
Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica  
O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan 
as competencias específicas do ensino relixioso católico.  
• Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o 
patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades 
recibe do pasado está vertebrado por contidos relixiosos.  
• Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, 
o exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos 
feitos de Xesús Cristo.  
• Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta ás súas interrogantes 
máis radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, 
críticos, libres e creadores.  
• Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e 
cunha metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso 
contorno cultural. 
 
 
 ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS  
 
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.  
 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  
- Deus acompaña o home na historia.  
- Deus fálalles aos homes como amigos. 
  
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación  
- Xesús, o fillo de Deus faise home, vive e medra nunha familia.  
- Acontecementos e lugares xeográficos importantes na vida de Xesús.  
- Xesús morreu para a nosa salvación.  
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa  
- A Igrexa, familia de Xesús. 
- Espazo e tempo sagrado na Igrexa.  
- O domingo, día dedicado ao Señor. 
 
 



 

 CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA 
ÁREA  
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 
docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un 
maior grao de protagonismo.  
En concreto na área de Relixión Católica:  
Os alumnos deben comprender a mensaxe cristiá, o cal fundamenta e motiva os 
valores e as actitudes básicas e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, 
preténdese que o alumno adquira as competencias adecuadas á súa idade e ao tempo 
de cada etapa.  
Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade se 
non se desenvolven todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se 
atopa constitutivamente a capacidade transcendente; por iso, debemos ter en conta 
que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a 
súa identidade e á dos outros.  
Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudaranos a definir a 
predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que cómpre 
realizar estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade 
para que todo o alumnado chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan 
para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.  
Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da 
vida enraizada no máis profundo do ser; o alumno vai descubríndoa nos símbolos e 
signos do seu contorno, no progreso e a humanización do propio ser humano, na 
linguaxe narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación e, de forma máis 
concreta, na persoa de Xesucristo e a súa presenza na comunidade cristiá. Por todo 
iso, deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo 
colaborador como unha forma de vivenciar e experimentar todo o que fai referencia 
ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.  
Os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos 
fundamentais vinculados a contexto real; será importante traballar a parte 
competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción, en experiencia, 
en vivencia, e aplicalo na medida do posible a contextos próximos aos alumnos.  
 
 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar 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? 
 
EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  
Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares utilizaremos 
portfolios de aprendizaxe na aula. Ao longo das distintas unidades didácticas iremos 
planificando a realización e a recollida de produtos que mostre o nivel de consecución 
do estándar e detalle a súa evolución ao longo do curso.  



 

O portfolio é unha ferramenta que permite avaliar o proceso de aprendizaxe 
consistente fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución do alumno; 
pode pautarse a recollida de evidencias ou deixar que o alumno seleccione cales quere 
mostrar. Cada evidencia leva unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, as 
dificultades atopadas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio 
pode realizarse en papel ou formato dixital.  
No anexo de avaliación preséntase un posible guión para a súa realización.  
As evidencias que podemos recoller na área de Relixión Católica poden ser:  
• Exercicios do libro ou da guía que traballen sobre os estándares definidos na 
unidade.  
• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe.  
• Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real.  
• Debuxos que representen aquilo que aprenderon.  
• Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado na aula.  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Probas orais 30% 
 Traballo de mesa (fichas, libro , murais,etc.) 30% 
 Interese e esforzo 40% 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Valorar a vida como un regalo de Deus. 

- Recoñecer a biblia coma a palabra de Deus. 

- Entender a oración como a maneira que temos os cristiáns para comunicarnos con 
Deus. 

- Coñecer e apreciar as figuras de Xesús e a de María 

- Coñecer algunhas das ensinanzas de Xesús e aplicalas á vida cotiá. 

- Saber que entendemos por “ceo” desde a perspectiva relixiosa 

- Asociar o Espírito Santo ao Espírito de Deus e de Xesús. 

- Apreciar, valorar e coidar a familia. 

- Valorar e respectar os templos, as imaxes e os cantos relixiosos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Primeira avaliación, unidades 1,2 e 3 



 

Segunda avaliación, unidades 4,5 e 6 
Terceira avaliación, unidades 7, 8 e 9 

 

MATERIAIS E RCURSOS DIDÁCTICOS. 

-Libro de texto do alumno. 

-Fichas didácticas.  

-Fichas de reforzo e ampliación para a atención á diersidade 

-Fichas de avaliación.  

-Biblia infantil. 

- Material funxible: folios, cartolinas pegamento 

-CD audio de cancións e melodías. 

-Utilización das TIC a través de programas informáticos sinxelos.  

 

METODOLOXÍA 

O noso método para a área de Relixión Católica é: 

. Un método globalizado e adaptado ao desenvolvemento psico-evolutivo do 
alumnado destas idades: “Tendo en conta que neste período se imparte a ensinanza 
globalizada, o educador pode integrar e relacionar a mensaxe cristiá cos demais 
saberes que o neno vai adquirindo, de modo que a iniciación ao mundo do sagrado se 
faga dun xeito harmonioso e rico, no interior da mesma e única experiencia humana: a 
ensinanza relixiosa escolar deberá estar en conexión coa catequese familiar e 
parroquial” (ERE nú. 123) 

. Un método que parte dos centros de interese, das experiencias vitais, das situacións 
do ámbito e das actuais TIC. 

. Un método activo e participativo para a aprendizaxe significativa dos contidos 
relixiosos e o desenvolvemento das competencias básicas. 

. Un método desde vida e par a vida diaria dos nenos e das nenas, que seguen os 
procedementos de coñecer, comprender e aplicar os contidos para o 
desenvolvemento da súa vida persoal, cultural, social, moral, relixiosa e cristiá: 



 

- O proceso de ensinanza-aprendizaxe pretende o desenvolvemento das capacidades 
básicas do alumno. 

 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN  
 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial  
Número de alumnos:  
Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividade,…):  
Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos 
curriculares?  
Que necesidades identificas e como as vas abordar? (Planificación de estratexias 
metodolóxicas, xestión de 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? (Ter en conta os alumnos con necesidades 
educativas, con altas capacidades, e outras 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 grupais para favorecer a intervención individual).  
 
Tomar medidas curriculares y recursos a empregar 
 
Avaliación da programación didáctica 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a auto avaliación da 
realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso , ao finalizar 
cada unidade 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. 
 
 
 
SEGUNDO DE PRIMARIA 
 
OBXECTIVOS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA 2.ºEP 
1. Buscar a felicidade na vida recoñecendo a incapacidade de alcanzala por si sos.  
2. Recoñecer a bondade de Deus Pai ao crear o home para que sexa feliz.  
3. Comprender a amizade de Deus coa humanidade a través do Paraíso.  
4. Recoñecer e identificar nos relatos bíblicos a acción de Deus na historia  
5. Ver en Deus Pai a vida dos Patriarcas: protección, coidado e acompañamento.  
6. Valorar na figura de Deus a busca da salvación do home.  
7. Recoñecer a resposta de María a Deus e valorala. 
8. Comprender o que significa o tempo Advento.  
9. Afondar no sentido do Nadal.  
10. Identificar o Bautismo como a vía de entrada na Igrexa.  



 

11. Recoñecer e identificar os signos do Bautismo.  
12. Identificar o Pai como figura de unidade na Igrexa.  
13. Afondar no coñecemento dos tempos litúrxicos. 
DESCRITORES 
COMPETENCIAS INDICADORES E DESCRITORES 
 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Indicadores: 
-Coidado do contorno ambiental e dos seres vivos 
-Vida saudable 
-A ciencia no día día 
-Manexo de elementos matemáticos 
-Razoamento lóxico e resolución de problemas 
Descritores: 
*Interactuar  co contorno natural de xeito respectuoso. 
*Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 
*Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno  natural e as 
repercusións para a vida futura. 
*Desenvolver e promover hábitos de vida saudables en canto á alimentación e ao 
exercicio físico. 
* Criterios persoais sobre a visión social e estética do corpo  humano fronte ao coidado 
saudable deste. 
*Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá 
*Aplicar métodos científicos rigorosos par mellorar a comprensión da realidade 
circundante e comprender o que acontece arredor nosa. 
*Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 
*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. 
*Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 
Competencia en comunicación lingüística. 
Indicadores: 
-Comprensión oral e escrita. 
-Expresión oral e escrita. 
-Normas de comunicación. 
-Comunicación noutras linguas. 
Descritores: 
*Comprender o sentido dos textos escritos. 
*Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos. 
*Gozar coa lectura. 
*Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información. 
*Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos. 



 

*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. 
*Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 
uso desta. 
*Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións  ou de 
materias cotiás diversas. 
 
Competencia dixital 
Indicadores: 
-Tecnoloxías  da información  
-Comunicación audiovisual 
-Utilización de ferramentas  dixitais 
Descritores 
*Empregar distintas fontes para a busca da información 
*Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade 
*Comprender as mensaxes  que veñen dos medios de comunicación 
*Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento 
*Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 
 
Competencia de conciencia de expresións culturais 
Indicadores: 
-Respecto polas manifestacións culturais propias e alleas. 
-Expresión cultural e artística 
Descritores 
*Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
mundial 
*Valorar a interculturalidade  como unha fonte de riqueza persoal e cultural 
*Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento 
científico 
*Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos 
*Elaborar traballos de presentacións con sentido estético 
 
Competencias sociais e cívicas 
Indicadores: 
-Educación cívica e constitucional 
-Relación cos demais 
-Compromiso social 
Descritores 
*Coñecer e aplicar os dereitos e deberes Da convivencia cidadá no contexto da escola 
*Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo 
e para as resolución de conflitos. 
*Recoñecer riqueza nas diversidade de opinións e ideas 
* Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores 
*Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme as ela 
*Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos 



 

*Involucrarse ou promover accións cun fin social 
Competencia  do sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 
Indicadores: 
-Autonomía persoal 
-Liderado 
-Creatividade 
-Emprendemento 
Descritores 
*Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias 
*Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas 
*Ser constantes no traballo superando as dificultades 
*Priorizar a consecución de obxectivos grupais e intereses persoais 

*Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema 

*Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian 
*Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas 
*Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos 
*Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo 
 
Competencia aprender a aprender 
Indicadores: 
-Perfil de aprendiz 
-Ferramentas para estimular o pensamento 
-Planificación e avaliación da aprendizaxe 
Descritores 
*Desenvolver as distintas intelixencias múltiples 
*Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.  
*Identificar potencialidades persoais como aprendiz :estilos de aprendizaxe, funcións 
executivas... 
*Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional... 
*Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos 
*Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 
aprendizaxe 
*Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe 
*Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe 
 
 CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  
 
Descrición do modelo competencial.  
 
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 coas que favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento 
mediante metodoloxías de aula activas.  



 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable 
polo que cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten 
describila dun xeito máis preciso. Podemos atopar entre tres e seis indicadores por 
competencia.  
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que 
chamamos descritores da competencia, que «describen» o alumno competente neste 
ámbito. Por cada indicador atoparemos entre tres e seis descritores redactados en 
infinitivo.  
En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciais 
redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto 
concreto da competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na 
unidade, será concreto e obxectivable e indícanos que debemos adestrar e observar 
nas actividades deseñadas.  
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais 
definido para o proxecto aplicable a toda materia e curso.  
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, 
como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 
as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación 
cívica e constitucional traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando 
que o proceso de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.  
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas 
axudará a que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados 
valores que constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir.  
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a 
traballar desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre 
nas súas fortalezas para poder darlles resposta ás súas necesidades.  
 
Na área de Relixión Católica.  
Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias 
de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.  
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia 
e da tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas 
relacionadas coa ecoloxía que se adquiren desde a devandita competencia.  
Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden 
na interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a 
tecnoloxía.  
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.  
• Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao 
coidado saudable deste.  
• Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.  
Comunicación lingüística  
O ensino relixioso católico achega elementos básicos en canto ao logro da 
competencia en comunicación lingüística pois sérvese da linguaxe académica, daquelas 



 

linguaxes que conforman a cultura que se transmite na área de relixión, así como das 
linguaxes do propio ensino relixioso.  
Os descritores que utilizaremos serán:  
• Comprender o sentido dos textos escritos.  
• Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información.  
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...  
. Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 
uso desta.  
 
 
 
Competencia dixital  
Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de 
responsabilidade para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e 
afondar nesta materia. Será fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan 
a claridade de contidos para crear no alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os 
seus propios criterios sobre diferentes contextos nos que se poidan desenvolver.  
Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores:  
• Empregar distintas fontes para a busca de información.  
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.  
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  
Conciencia e expresións culturais  
A contribución á competencia cultural e artística relaciónase cos seus aspectos de 
coñecemento e valoración de toda a expresión artística, plástica, histórica, simbólica, 
lingüística, de costumes, ritos, festas, valores e modos de vida impregnados de 
cristianismo desde a súa orixe e o seu desenvolvemento actual, como manifestación 
do feito relixioso. O alumno non só vai coñecer, senón que poderá comprender e 
asumir os valores que leva consigo o coñecemento do feito relixioso na súa expresión 
artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial.  
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  
• Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
mundial.  
• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.  
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.  
Competencias sociais e cívicas  
Con relación á competencia social e cívica, onde se integran elementos esenciais para 
a humanización, persoais, interpersoais e interculturais e se recollen todas as formas 
de comportamento que preparan as persoas para participar dun xeito eficaz e 
construtivo na vida social e profesional. O ensino relixioso católica expón, fundamenta 
e xerarquiza os valores e virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e social 
da personalidade do alumno, de cara a facer posible a maduración na 
corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da cooperación, da liberdade, da 
xustiza e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do coñecemento de Deus 
revelado en Xesús Cristo.  
Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos 
descritores que enunciamos a continuación:  



 

• Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito 
referendado por unha norma suprema chamada Constitución Española.  
• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.  
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha 
apertura ao significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa 
persoal dependerá sempre que adestre nun autocoñecemento, en explorar as súas 
potencialidades, en buscar o sentido a cada unha das cousas que acontecen na súa 
vida.  
O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que 
poida dispoñer. Será dotado de destrezas e habilidades para que a transformación 
social do mundo no que vivimos sexa unha realidade grazas ao espírito de 
emprendemento do alumno.  
Neste caso, os descritores para adestrar serían:  
• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  
• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.  
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema  
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.  
Aprender a aprender  
A Relixión Católica contribúe igualmente ao desenvolvemento da competencia de 
aprender a aprender, fomentando as capacidades a través da educación, o impulso do 
traballo en equipo, a síntese da información e opinión. Así mesmo, o ensino relixioso 
axuda aos alumnos a ser protagonistas da súa propia aprendizaxe como resposta á 
vontade de Deus de que o ser humano colabore activa e libremente co plan por El 
establecido. Por iso, aprender a aprender leva consigo non só unha proposta 
consensuada de sentimentos, valores e actitudes, senón un marco de referencia 
aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que debe ser crisol na busca 
da verdade e do ben.  
Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían:  
• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións executivas...  
• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente...  
• Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 
aprendizaxe.  
Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica  
O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan 
as competencias específicas do ensino relixioso católico.  
• Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o 
patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades 
reciben do pasado está vertebrado por contidos relixiosos.  
• Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, 
o exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos 
feitos de Xesús Cristo.  



 

• Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta ás súas interrogantes 
máis radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, 
críticos, libres e creadores.  
• Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e 
unha metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso 
contorno cultural 



 

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
Bloque 1. O sentido relixioso do home  
• Deus, pai da humanidade, quere a nosa felicidade.  
• Deus crea o home para ser o seu amigo. O Paraíso como signo de amizade.  
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  
• A Biblia narra o que Deus fixo na historia.  
• Deus actúa na historia. A amizade de Deus cos Patriarcas.  
• Deus propón ao home un camiño de encontro con El.  
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación  
• Deus elixe a María para que o seu fillo se faga home.  
• O Advento, espera do cumprimento da promesa de salvación.  
• O Nadal: nacemento do Salvador.  
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa  
• O Bautismo: incorporación á Igrexa.  
• A unidade eclesial: fillos dun mesmo Pai.  
• Xesús Cristo santifica o tempo: o ano litúrxico.  
 
 CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA 
ÁREA  
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 
docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un 
maior grao de protagonismo.  
En concreto na área de Relixión Católica:  
Os alumnos deben comprender a mensaxe cristiá, o cal fundamenta e motiva os 
valores e as actitudes básicas e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, 
preténdese que o alumno adquira as competencias axeitadas á súa idade e ao tempo 
de cada etapa.  
Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se 
non se desenvolven todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se 
atopa constitutivamente a capacidade transcendente; por iso, debemos ter en conta 
que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a 
súa identidade e a dos outros.  
Na materia de Relixión Católica utilizaremos unha metodoloxía que respectará os 
seguintes principios:  
Recoñecemento do rol do docente. O docente é peza clave na elaboración e 
implementación de actividades de aula axustadas ao grupo concreto ao que está 
ensinando. A súa formación resulta, polo tanto, fundamental á hora de garantir o éxito 
do proceso de aprendizaxe.   
 



 

Adaptación ao ámbito emocional e cognitivo dos estudantes respectando o 
desenvolvemento psico-evolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 
combinar de xeito adecuado o concreto e o abstracto, o traballo individual e o grupal, 
o manipulativo, experiencial e visual cos aspectos conceptuais.  
Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os 
estudantes son iguais, non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as mesmas 
estratexias. A atención á diversidade e o desenvolvemento da inclusión comeza na 
asunción deste principio fundamental.  
Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes estarán ao servizo da 
formación humana. A materia de relixión, desde a súa clave personalizadora, require 
que todo tipo de aprendizaxes, instrumentais, cognitivas, actitudinais, socio-afectivas, 
non sexa considerado fin en si mesmo senón que estea ao servizo da formación 
integral do ser humano.  
Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a 
predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que cómpre 
realizar estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade 
para que todo o alumnado chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan 
para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.  
Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da 
vida enraizada no máis profundo do ser; o alumno vai descubríndoa nos símbolos e 
signos do seu contorno, no progreso e na humanización do propio ser humano, na 
linguaxe narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación, e de forma máis 
concreta, na persoa de Xesús Cristo e a súa presenza na comunidade cristiá. Por todo 
iso, deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo 
colaborador como unha forma de vivenciar e experimentar todo o que fai referencia 
ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.  
Os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos 
fundamentais vinculados a contexto real; será importante traballar a parte 
competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción, en experiencia, 
en vivencia, e aplicalo na medida do posible a contextos próximos aos alumnos. 
  
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar 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?  
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
Bloque 1. O sentido relixioso do home  
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.  
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  
 1. Identificar a acción de Deus na historia en relatos 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.  
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación  
1. Coñecer e valorar a resposta de María a Deus.  
2. Aprender o significado do tempo de Advento.  
3. Identificar o significado profundo do Nadal.  
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa  
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.  
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
Bloque 1. O sentido relixioso do home  
1.1. Toma conciencia e expresa os momentos e as cousas que o fan feliz a el e ás 
persoas do seu contorno.  
2.1. Descobre e nomea situacións nas que necesita as persoas, e sobre todo a Deus, 
para vivir.  
3.1. Valora e agradece que Deus o creou para ser feliz.  
4.1. Le e comprende o relato bíblico do Paraíso.  
4.2. Identifica e representa graficamente os dons que lle Deus fai ao home na creación.  
4.3. Expresa, oral e xestualmente, de forma sinxela, a gratitude a Deus pola súa 
amizade.  
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  
1.1. Coñece, memoriza e reconstrúe relatos bíblicos da acción de Deus na historia.  
1.2. Selecciona e representa distintas escenas bíblicas da acción de Deus na historia.  
2.1. Asocia expresións e comportamentos dos Patriarcas nos relatos bíblicos a través 
de recursos interactivos.  
2.2. Dramatiza momentos da vida dos Patriarcas onde se exprese a protección, o 
coidado e o acompañamento de Deus.  
3.1. Escoita e describe coas súas palabras momentos nos que Deus axuda o pobo de 
Israel.  
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación  
1.1. Le e expresa, verbal ou graficamente, o relato da Anunciación.  
1.2. Dramatiza a misión dos personaxes que interveñen na Anunciación.  
2.1. Identifica os signos de Advento como tempo de espera.  
2.2. Recoñece e valora a necesidade da espera como actitude cotiá da vida.  
3.1. Coñece o relato do nacemento de Xesús e descobre na actitude e palabras dos 
personaxes o valor profundo do Nadal.  
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa 
1.1. Coñece e explica coas súas palabras o sentido do Bautismo.  
1.2. Identifica os pais, padriños, presbíteros, bautizados como pobo xerado por Xesús.  
2.1. Asocia os elementos materiais da auga, a luz e o óleo co seu significado 
sacramental.  
3.1. Relaciona a unidade da Igrexa coa unidade dos órganos do seu propio corpo.  



 

3.2. Sinala en diferentes expresións artísticas a representación de Deus como pai de 
todos.  
4.1. Constrúe un calendario onde sitúa os diferentes tempos litúrxicos.  
 
 EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  
Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares utilizaremos 
portfolios de aprendizaxe na aula. Ao longo das distintas unidades didácticas iremos 
planificando a realización e a recollida de produtos que mostre o nivel de consecución 
do estándar e detalle a súa evolución ao longo do curso.  
O portfolio é unha ferramenta que permite avaliar o proceso de aprendizaxe 
consistente fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución do alumno; 
pode pautarse a recollida de evidencias ou deixar que o alumno seleccione cales quere 
mostrar. Cada evidencia leva unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, as 
dificultades atopadas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio 
pode realizarse en papel ou formato dixital.  
No anexo de avaliación preséntase un posible guión para a súa realización.  
As evidencias que podemos recoller na área de Relixión Católica poden ser:  
• Exercicios do libro ou da guía que traballen sobre os estándares definidos na 
unidade.  
• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe.  
• Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real.  
• Debuxos que representen aquilo que aprenderon.  
• Diferentes ferramentas de auto e co avaliación do traballo realizado en aula.    
 
 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Probas orais 30% 
 Traballo de mesa (fichas, libro , murais,etc.) 30% 
 Interese e esforzo 40% 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Valorar a vida como un regalo de Deus. 

- Recoñecer a biblia coma a palabra de Deus. 

- Entender a oración como a maneira que temos os cristiáns para comunicarnos con 
Deus. 

- Coñecer e apreciar as figuras de Xesús e a de María 

- Coñecer algunhas das ensinanzas de Xesús e aplicalas á vida cotiá. 



 

- Saber que entendemos por “ceo” desde a perspectiva relixiosa 

- Asociar o Espírito Santo ao Espírito de Deus e de Xesús. 

- Apreciar, valorar e coidar a familia. 

- Valorar e respectar os templos, as imaxes e os cantos relixiosos. 

 

MATERIAIS E RCURSOS DIDÁCTICOS. 

-Libro de texto do alumno. 

-Fichas didácticas.  

-Fichas de reforzo e ampliación para a atención á diversidade 

-Fichas de avaliación.  

-Biblia infantil. 

- Material funxible: folios, cartolinas pegamento 

-CD audio de cancións e melodías. 

-Utilización das TIC a través de programas informáticos sinxelos.  

 

METODOLOXÍA 

O noso método para a área de Relixión Católica é: 

. Un método globalizado e adaptado ao desenvolvemento psico-evolutivo do 
alumnado destas idades: “Tendo en conta que neste período se imparte a ensinanza 
globalizada, o educador pode integrar e relacionar a mensaxe cristiá cos demais 
saberes que o neno vai adquirindo, de modo que a iniciación ao mundo do sagrado se 
faga dun xeito harmonioso e rico, no interior da mesma e única experiencia humana: a 
ensinanza relixiosa escolar deberá estar en conexión coa catequese familiar e 
parroquial” (ERE nú. 123) 

. Un método que parte dos centros de interese, das experiencias vitais, das situacións 
do ámbito e das actuais TIC. 

. Un método activo e participativo para a aprendizaxe significativa dos contidos 
relixiosos e o desenvolvemento das competencias básicas. 



 

. Un método desde vida e par a vida diaria dos nenos e das nenas, que seguen os 
procedementos de coñecer, comprender e aplicar os contidos para o 
desenvolvemento da súa vida persoal, cultural, social, moral, relixiosa e cristiá: 

- O proceso de ensinanza-aprendizaxe pretende o desenvolvemento das capacidades 
básicas do alumno. 

 

 RECURSOS DIDÁCTICOS  
Suxerimos o uso dos materiais seguintes:  
• O libro do alumno para a área de Relixión e Moral Católica de 2.º EP en diferentes 
soportes.  
• O libro de oracións Rezo con Xesús de 2.º de EP.  
• A proposta didáctica para Relixión e Moral Católica de 2.º EP.  
• Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, 
ampliación e avaliación.  
• O CD audio de cancións.  
• Os murais. 
 
 
 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN  
Descrición do grupo despois da avaliación inicial  
Número de alumnos:  
Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividade...):  
Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos 
curriculares?  
Que necesidades identificas e como as vas abordar? (Planificación de estratexias 
metodolóxicas, xestión de 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? (Ter en conta os alumnos con necesidades 
educativas, con altas capacidades, e outras 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 grupais 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?  
 
 
AVALIACIÓN 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da 
realización e o 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. 
 
3º CURSO 

OBXECTIVOS 

 Admirar a natureza e a vida como obras marabillosas de Deus, Creador e Pai, 
recoñecer a súa gratuidade e asumir a propia responsabilidade no  seu coidado 
e conservación. 

 Descubrir a dignidade dos seres humanos, creados por Deus á súa imaxe, fillos 
seus e irmáns uns dos outros. 

 Coñecer os valores fundamentais da mensaxe cristiá, relacionalos coa vida e 
mensaxe de Xesús e saber aplicalos á convivencia familiar e social. 

 Contrastar os valores do evanxeo cos propios comportamentos e cos que 
observan no contorno. 

 Coñecer os acontecementos máis significativos da vida de Xesús, recoñecer a 
súa condición divina e humana e valorar o sentido salvador da súa morte e 
resurrección. 

 Comprender a mensaxe de Xesús sobre o amor a Deus e ao próximo e valorar, 
neste contexto, os dez mandamentos, con especial incidencia nos tres 
primeiros. 

 Valorar a existencia da igrexa, a súa orixe, a súa misión, o seu carácter 
comunitario e a función da xerarquía. 

 Tomar conciencia da propia pertenza á Igrexa, interesarse pola parroquia e 
valorar a relación desta coa experiencia das primeiras comunidades cristiás. 

 Coñecer as principais festas cristiás e os tempos do ano litúrxico e descubrir os 
acontecementos que se celebran. 

 Recoñecer o significado e valor de determinados signos e símbolos relixiosos, 
en especial os sacramentos de iniciación e as aptitudes necesarias para a 
participación activa neles. 

 Abrirse á relación cos demais adoptando as actitudes e valores que implica a fe 
cristiá. 

 Descubrir manifestacións artísticas, costumes e tradicións populares que teñen 
as súas raíces ou están relacionadas coa experiencia relixiosa cristiá. 

 Iniciarse no coñecemento da Biblia, en particular dos evanxeos e dos Feitos dos 
Apóstolos, aprendendo a manexalos e a localizar textos a partir de citas. 

 

DESCRITORES 
 
COMPETENCIAS, INDICADORES E DESCRITORES 
  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Indicadores: 
-Coidado do contorno ambiental e dos seres vivos 



 

-Vida saudable 
-A ciencia no día día 
-Manexo de elementos matemáticos 
-Razoamento lóxico e resolución de problemas 
Descritores: 
*Interactuar  co contorno natural de xeito respectuoso. 
*Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 
*Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno  natural e as 
repercusións para a vida futura. 
*Desenvolver e promover hábitos de vida saudables en canto á alimentación e ao 
exercicio físico. 
* Criterios persoais sobre a visión social e estética do corpo  humano fronte ao coidado 
saudable deste. 
*Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá 
*Aplicar métodos científicos rigorosos par mellorar a comprensión da realidade 
circundante e comprender o que acontece arredor nosa. 
*Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 
*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. 
*Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 
Competencia en comunicación lingüística. 
Indicadores: 
-Comprensión oral e escrita. 
-Expresión oral e escrita. 
-Normas de comunicación. 
-Comunicación noutras linguas. 
Descritores: 
*Comprender o sentido dos textos escritos. 
*Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos. 
*Gozar coa lectura. 
*Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información. 
*Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos. 
*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. 
*Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 
uso desta. 
*Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións  ou de 
materias cotiás diversas. 
 
Competencia dixital 
Indicadores: 



 

-Tecnoloxías  da información  
-Comunicación audiovisual 
-Utilización de ferramentas  dixitais 
Descritores 
*Empregar distintas fontes para a busca da información 
*Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade 
*Comprender as mensaxes  que veñen dos medios de comunicación 
*Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento 
*Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 
 
Competencia de conciencia de expresións culturais 
Indicadores: 
-Respecto polas manifestacións culturais propias e alleas. 
-Expresión cultural e artística 
Descritores 
*Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
mundial 
*Valorar a interculturalidade  como unha fonte de riqueza persoal e cultural 
*Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento 
científico 
*Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos 
*Elaborar traballos de presentacións con sentido estético 
 
Competencias sociais e cívicas 
Indicadores: 
-Educación cívica e constitucional 
-Relación cos demais 
-Compromiso social 
Descritores 
*Coñecer e aplicar os dereitos e deberes Da convivencia cidadá no contexto da escola 
*Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo 
e para as resolución de conflitos. 
*Recoñecer riqueza nas diversidade de opinións e ideas 
* Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores 
*Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme as ela 
*Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos 
*Involucrarse ou promover accións cun fin social 
Competencia  do sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 
Indicadores: 
-Autonomía persoal 
-Liderado 
-Creatividade 
-Emprendemento 
Descritores 
*Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias 
*Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas 



 

*Ser constantes no traballo superando as dificultades 
*Priorizar a consecución de obxectivos grupais e intereses persoais 

*Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema 

*Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian 
*Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas 
*Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos 
*Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo 
 
Competencia aprender a aprender 
Indicadores: 
-Perfil de aprendiz 
-Ferramentas para estimular o pensamento 
-Planificación e avaliación da aprendizaxe 
Descritores 
*Desenvolver as distintas intelixencias múltiples 
*Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.  
*Identificar potencialidades persoais como aprendiz :estilos de aprendizaxe, funcións 
executivas... 
*Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional... 
*Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos 
*Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 
aprendizaxe 
*Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe 
*Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  
 
Descrición do modelo competencial.  
 
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 coas que favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento 
mediante metodoloxías de aula activas.  
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable 
polo que cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten 
describila dun xeito máis preciso. Podemos atopar entre tres e seis indicadores por 
competencia.  
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que 
chamamos descritores da competencia, que «describen» o alumno competente neste 
ámbito. Por cada indicador atoparemos entre tres e seis descritores redactados en 
infinitivo.  
En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciales 
redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto 



 

concreto da competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na 
unidade, será concreto e obxectivable e indícanos que debemos adestrar e observar 
nas actividades deseñadas.  
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciales 
definido para o proxecto aplicable a toda materia e curso.  
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, 
como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 
as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación 
cívica e constitucional traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando 
que o proceso de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.  
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas 
axudará a que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados 
valores que constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir.  
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a 
traballar desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre 
nas súas fortalezas para poder darlles resposta ás súas necesidades.  
 
Na área de Relixión Católica.  
Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias 
de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia 
e da tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas 
relacionadas coa ecoloxía que se adquiren desde a devandita competencia.  
Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden 
na interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a 
tecnoloxía.  
 



 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.  
• Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao 
coidado saudable deste.  
• Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.  
Comunicación lingüística  
O ensino relixioso católico achega elementos básicos en canto ao logro da 
competencia en comunicación lingüística pois sérvese da linguaxe académica, daquelas 
linguaxes que conforman a cultura que se transmite na área de relixión, así como das 
linguaxes do propio ensino relixioso.  
Os descritores que utilizaremos serán:  
• Comprender o sentido dos textos escritos.  
• Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información.  
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...  
. Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 
uso desta.  
Competencia dixital  
Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de 
responsabilidade para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e 
afondar nesta materia. Será fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan 
a claridade de contidos para crear no alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os 
seus propios criterios sobre diferentes contextos nos que se poidan desenvolver.  
Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores:  
• Empregar distintas fontes para a busca de información.  
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.  
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  
Conciencia e expresións culturais  
A contribución á competencia cultural e artística relaciónase cos seus aspectos de 
coñecemento e valoración de toda a expresión artística, plástica, histórica, simbólica, 
lingüística, de costumes, ritos, festas, valores e modos de vida impregnados de 
cristianismo desde a súa orixe e o seu desenvolvemento actual, como manifestación 
do feito relixioso. O alumno non só vai coñecer, senón que poderá comprender e 
asumir os valores que leva consigo o coñecemento do feito relixioso na súa expresión 
artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial.  
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  
• Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
mundial.  
• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.  
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.  
Competencias sociais e cívicas  
Con relación á competencia social e cívica, onde se integran elementos esenciais para 
a humanización, persoais, interpersoais e interculturais e se recollen todas as formas 
de comportamento que preparan as persoas para participar dun xeito eficaz e 
construtivo na vida social e profesional. O ensino relixioso católica expón, fundamenta 
e xerarquiza os valores e virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e social 



 

da personalidade do alumno, de cara a facer posible a maduración na 
corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da cooperación, da liberdade, da 
xustiza e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do coñecemento de Deus 
revelado en Xesús Cristo.   



 

Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos 
descritores que enunciamos a continuación:  
• Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito 
referendado por unha norma suprema chamada Constitución Española.  
• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.  
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha 
apertura ao significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa 
persoal dependerá sempre que adestre nun autocoñecemento, en explorar as súas 
potencialidades, en buscar o sentido a cada unha das cousas que acontecen na súa 
vida.  
O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que 
poida dispoñer. Será dotado de destrezas e habilidades para que a transformación 
social do mundo no que vivimos sexa unha realidade grazas ao espírito de 
emprendemento do alumno.  
Neste caso, os descritores para adestrar serían:  
• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  
• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.  
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema  
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.  
Aprender a aprender  
A Relixión Católica contribúe igualmente ao desenvolvemento da competencia de 
aprender a aprender, fomentando as capacidades a través da educación, o impulso do 
traballo en equipo, a síntese da información e opinión. Así mesmo, o ensino relixioso 
axuda aos alumnos a ser protagonistas da súa propia aprendizaxe como resposta á 
vontade de Deus de que o ser humano colabore activa e libremente co plan por El 
establecido. Por iso, aprender a aprender leva consigo non só unha proposta 
consensuada de sentimentos, valores e actitudes, senón un marco de referencia 
aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que debe ser crisol na busca 
da verdade e do ben.  
Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían:  
• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións executivas...  
• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente...  
• Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 
aprendizaxe.  
Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica  
O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan 
as competencias específicas do ensino relixioso católico.  
• Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o 
patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades 
reciben do pasado está vertebrado por contidos relixiosos.  



 

• Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, 
o exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos 
feitos de Xesús Cristo.  
• Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta ás súas interrogantes 
máis radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, 
críticos, libres e creadores.  
• Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e 
unha metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso 
contorno cultural 

 

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

 

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. 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 
A vocación de Moisés para liberar ao seu pobo. 
 
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?) 
Bloque 3.  Xesús Cristo, cumplimento da Historia da Salvación 
O Bautismo de Xesús: comezo da misión. 
 
A misión de Xesús é facer felices aos homes. 
 
O seguimento de Xesús. Diferentes respostas á chamada de Xesús. 
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo 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. 
 
 CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS A UTILIZAR NA 
ÁREA  
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 
docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un 
maior grao de protagonismo.  
 



 

En concreto na área de Relixión Católica:  
 
Os alumnos deben comprender a mensaxe cristiá, o cal fundamenta e motiva os 
valores e as actitudes básicos e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, 
preténdese que o alumno adquira as competencias adecuadas á súa idade e ao tempo 
de cada etapa.  
Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se 
non se desenvolven todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se 
atopa constitutivamente a capacidade transcendente; por iso, debemos ter en conta 
que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a 
súa identidade e a dos outros.  
Na materia de Relixión Católica utilizaremos unha metodoloxía que respectará os 
seguintes principios:   
Recoñecemento do rol do docente. O docente é peza clave na elaboración e 
implementación de actividades de aula axustadas ao grupo concreto que está a 
ensinar. A súa formación resulta, polo tanto, fundamental á hora de garantir o éxito do 
proceso de aprendizaxe.  
Adaptación ao contorno emocional e cognitivo dos estudantes respectando o 
desenvolvemento psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 
combinar de xeito adecuado o concreto e o abstracto, o traballo individual e o grupal, 
o manipulativo, experiencial e visual cos aspectos conceptuais.  
Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os 
estudantes son iguais, non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as mesmas 
estratexias. A atención á diversidade e o desenvolvemento da inclusión comeza na 
asunción deste principio fundamental.  
Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes estarán ao servizo da 
formación humana. A materia de relixión, desde a súa clave personalizadora, require 
que todo tipo de aprendizaxes, instrumentais, cognitivas, actitudinais, socio-afectivas 
non sexan consideradas fins en si mesmas senón que estean ao servizo da formación 
integral do ser humano.  
Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a 
predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas para realizar 
estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para 
que todo o alumnado chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para 
poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.  
Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da 
vida enraizada no máis profundo do ser, o alumno vai descubríndoa nos símbolos e 
signos do seu contorno, no progreso e a humanización do propio ser humano, na 
linguaxe narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación e de, forma máis 
concreta, na persoa de Xesucristo e a súa presenza na comunidade cristiá. Por todo 
iso, deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo 
colaborador como unha forma de vivenciar e experimentar todo o que fai referencia 
ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.  
Os contidos da área de Relixión Católica están 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, en experiencia, 
en vivencia e aplicalo na medida do posible a contextos próximos aos alumnos. 



 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar 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? 
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
Bloque 1. O sentido relixioso do home  
1. Recoñecer e valorar que os seus pais, amigos e contorno 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.  
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  
1. Descubrir a importancia de Moisés para a liberación do pobo de Israel.  
2. Recoñecer as consecuencias da Alianza de Deus con Israel.  
3. Recoñecer e valorar os signos da amizade de Deus co seu pobo.  
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación  
1. Asociar o Bautismo de Xesús co momento no que inicia a súa vida pública.  
2. Distinguir como Xesús fai felices os homes cos seus xestos e accións.  
3. Comparar as diferentes respostas dos amigos de Xesús á súa chamada.  
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa  
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 eclesial. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 
Bloque 1. O sentido relixioso do home  
1.1. Lembra e narra experiencias recentes nas que descubriu que a familia, os amigos 
ou o contorno son un agasallo.  
1.2. Enumera, describe e comparte situacións, persoas ou cousas polas que está 
agradecido.  
2.1. Distingue e enumera accións persoais que o fan feliz ou infeliz.  
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. 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  
1.1. Aprende e ordena cronoloxicamente os principais feitos da historia de Moisés.  
1.2. Coñece e describe a misión de Moisés no relato bíblico.  
2.1. Expresa graficamente momentos significativos da tarefa de Moisés para liberar o 
pobo.  
2.2. Coñece o contido da Alianza, identifica as súas implicacións e toma conciencia do 
sentido que poden ter na vida actual.  



 

3.1. Deseña de xeito ordenado viñetas que recollan os signos da amizade de Deus 
durante a travesía do seu pobo polo deserto.  
3.2. Interésase e agradece os signos do coidado de Deus na súa vida: a saúde, a familia, 
a escola, os amigos.  
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación  
1.1. Narra os cambios que o Bautismo introduce na vida de Xesús.  
2.1. Descobre e subliña, nos relatos de milagres, os xestos e accións de Xesús que fan 
felices os homes.  
2.2. Respecta e valora o comportamento de Xesús cos pecadores.  
3.1. Identifica e comenta algunhas características diferenciais nas respostas das 
persoas que chama Xesús nos relatos evanxélicos.  
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa  
1.1. Busca testemuños da acción misioneira e caritativa da Igrexa como continuidade 
da misión de Xesús.  
1.2. Crea relatos breves para expresar como a acción misioneira, a caridade e os 
sacramentos axudan a lograr a felicidade das persoas.  
2.1. Compón textos que expresen o diálogo da persoa con Deus.  
2.2. Recompila e pon en común cos seus compañeiros oracións que a comunidade 
cristiá utiliza a cotío.  
3.1. Observa e descobre na vida dos santos manifestacións da amizade con Deus.  
4.1. Explica significativamente a orixe do Nosopai.  
4.2. Reconstrúe e dramatiza o contexto no que Xesús entrega a oración do Nosopai aos 
discípulos. 
 EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  
Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares utilizaremos 
portfolios de aprendizaxe na aula. Ao longo das distintas unidades didácticas iremos 
planificando a realización e a recollida de produtos que mostre o nivel de consecución 
do estándar e detalle a súa evolución ao longo do curso.  
O portfolio é unha ferramenta que permite avaliar o proceso de aprendizaxe 
consistente fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución do alumno; 
pode pautarse a recollida de evidencias ou deixar que o alumno seleccione cales quere 
mostrar. Cada evidencia leva unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, as 
dificultades encontradas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio 
pode realizarse en papel ou formato dixital.  
No anexo de avaliación preséntase un posible guión para a súa realización.  
As evidencias que podemos recoller na área de Relixión Católica poden ser:  
• Exercicios do libro ou da guía que traballen sobre os estándares definidos na 
unidade.  
• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 
*Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real.  
• Debuxos que representen aquilo que aprenderon.  
• Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado en aula. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-Probas orais 30% 



 

-Traballos e probas escritas 30% 

-Interese e esforzo 40% 

 

METODOLOXÍA 

 O proceso de ensinanza e aprendizaxe ten que 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 por sis sos. 
 Promover e facilitar situacións nas que os alumnos poidan actualizar os seus 

coñecementos. 
 Proporcionar situacións de aprendizaxe que sexan motivadoras para o alumno. 
 A metodoloxía debe ser participativa, activa, dinámica , motivadora e 

integradora. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Primeira avaliación,  temas 1,2 e 3 
Segunda avaliación, temas do 4 ao 6 
Terceira avaliación, temas 7, 8 e 9  
 
11. RECURSOS DIDÁCTICOS  
Suxerimos o uso dos materiais seguintes:  
• O libro do alumno para a área de Relixión e Moral Católica de 3.º EP en diferentes 
soportes.  
• O libro de oracións Rezo con Xesús de 3.º de EP.  
• A proposta didáctica para Relixión e Moral Católica de 3.º EP.  
• Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, 
ampliación e avaliación.  
• O CD audio de cancións.  
• Os murais. 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN  
Descrición do grupo despois da avaliación inicial  
Número de alumnos:  
Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividade,…):  
Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos 
curriculares?  
Que necesidades identificas e como as vas abordar? (Planificación de estratexias 
metodolóxicas, xestión de 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? (Ter en conta os alumnos con necesidades 



 

educativas, con altas capacidades, e outras 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 grupais 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?  
 
13. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da 
realización e o 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.  
De igual xeito propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación 
didáctica no seu conxunto, pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as 
melloras no seguinte. 
 
 
 
4º CURSO 
 
 OBXECTIVOS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA 4.º EP  
1. Afondar no pecado humano a través de relatos das relixións antigas.  
2. Recoñecer a importancia do perdón para a felicidade.  
3. Traballar os relatos bíblicos para identificar a orixe do pecado.  
4. Comprender a singularidade do perdón de Deus.  
5. Identificar momentos na historia de David onde se abusa da misión de Deus.  
6. Coñecer as razóns polas que David sente a necesidade de redención. 
7. Ler e recoñecer historias bíblicas onde Deus promete o Mesías.  
8. Traballar e comprender as parábolas do perdón.  
9. Valorar a sensibilidade de Xesús polos máis necesitados.  
10. Recoñecer o cumprimento da vontade do Pai na paixón e morte de Xesús.  
11. Comprender como Deus concede o perdón a través do sacramento da 
Reconciliación.  
12. Recoñecer os signos da Eucaristía.  
13. Recoñecer na Coresma un tempo penitencial. 
 

 

DESCRITORES 
 
COMPETENCIAS, INDICADORES E DESCRITORES 
  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 



 

Indicadores: 
-Coidado do contorno ambiental e dos seres vivos 
-Vida saudable 
-A ciencia no día día 
-Manexo de elementos matemáticos 
-Razoamento lóxico e resolución de problemas 
Descritores: 
*Interactuar  co contorno natural de xeito respectuoso. 
*Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 
*Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno  natural e as 
repercusións para a vida futura. 
*Desenvolver e promover hábitos de vida saudables en canto á alimentación e ao 
exercicio físico. 
* Criterios persoais sobre a visión social e estética do corpo  humano fronte ao coidado 
saudable deste. 
*Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá 
*Aplicar métodos científicos rigorosos par mellorar a comprensión da realidade 
circundante e comprender o que acontece arredor nosa. 
*Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 
*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. 
*Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 
Competencia en comunicación lingüística. 
Indicadores: 
-Comprensión oral e escrita. 
-Expresión oral e escrita. 
-Normas de comunicación. 
-Comunicación noutras linguas. 
Descritores: 
*Comprender o sentido dos textos escritos. 
*Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos. 
*Gozar coa lectura. 
*Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información. 
*Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos. 
*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. 
*Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 
uso desta. 
*Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións  ou de 
materias cotiás diversas. 
 



 

Competencia dixital 
Indicadores: 
-Tecnoloxías  da información  
-Comunicación audiovisual 
-Utilización de ferramentas  dixitais 
Descritores 
*Empregar distintas fontes para a busca da información 
*Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade 
*Comprender as mensaxes  que veñen dos medios de comunicación 
*Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento 
*Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 
 
Competencia de conciencia de expresións culturais 
Indicadores: 
-Respecto polas manifestacións culturais propias e alleas. 
-Expresión cultural e artística 
Descritores 
*Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
mundial 
*Valorar a interculturalidade  como unha fonte de riqueza persoal e cultural 
*Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento 
científico 
*Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos 
*Elaborar traballos de presentacións con sentido estético 
 
Competencias sociais e cívicas 
Indicadores: 
-Educación cívica e constitucional 
-Relación cos demais 
-Compromiso social 
Descritores 
*Coñecer e aplicar os dereitos e deberes Da convivencia cidadá no contexto da escola 
*Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo 
e para as resolución de conflitos. 
*Recoñecer riqueza nas diversidade de opinións e ideas 
* Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores 
*Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme as ela 
*Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos 
*Involucrarse ou promover accións cun fin social 
Competencia  do sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 
Indicadores: 
-Autonomía persoal 
-Liderado 
-Creatividade 
-Emprendemento 
Descritores 



 

*Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias 
*Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas 
*Ser constantes no traballo superando as dificultades 
*Priorizar a consecución de obxectivos grupais e intereses persoais 

*Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema 

*Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian 
*Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas 
*Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos 
*Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo 
 
Competencia aprender a aprender 
Indicadores: 
-Perfil de aprendiz 
-Ferramentas para estimular o pensamento 
-Planificación e avaliación da aprendizaxe 
Descritores 
*Desenvolver as distintas intelixencias múltiples 
*Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.  
*Identificar potencialidades persoais como aprendiz :estilos de aprendizaxe, funcións 
executivas... 
*Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional... 
*Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos 
*Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 
aprendizaxe 
*Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe 
*Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  
 
Descrición do modelo competencial.  
 
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 coas que favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento 
mediante metodoloxías de aula activas.  
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable 
polo que cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten 
describila dun xeito máis preciso. Podemos atopar entre tres e seis indicadores por 
competencia.  
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que 
chamamos descritores da competencia, que «describen» o alumno competente neste 
ámbito. Por cada indicador atoparemos entre tres e seis descritores redactados en 
infinitivo.  



 

En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciales 
redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto 
concreto da competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na 
unidade, será concreto e obxectivable e indícanos que debemos adestrar e observar 
nas actividades deseñadas.  
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciales 
definido para o proxecto aplicable a toda materia e curso.  
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, 
como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 
as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación 
cívica e constitucional traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando 
que o proceso de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.  
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas 
axudará a que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados 
valores que constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir.  
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a 
traballar desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre 
nas súas fortalezas para poder darlles resposta ás súas necesidades.  
 
Na área de Relixión Católica.  
Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias 
de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia 
e da tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas 
relacionadas coa ecoloxía que se adquiren desde a devandita competencia.  
Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden 
na interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a 
tecnoloxía.  
 



 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.  
• Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao 
coidado saudable deste.  
• Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.  
Comunicación lingüística  
O ensino relixioso católico achega elementos básicos en canto ao logro da 
competencia en comunicación lingüística pois sérvese da linguaxe académica, daquelas 
linguaxes que conforman a cultura que se transmite na área de relixión, así como das 
linguaxes do propio ensino relixioso.  
Os descritores que utilizaremos serán:  
• Comprender o sentido dos textos escritos.  
• Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información.  
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...  
. Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 
uso desta.  
Competencia dixital  
Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de 
responsabilidade para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e 
afondar nesta materia. Será fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan 
a claridade de contidos para crear no alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os 
seus propios criterios sobre diferentes contextos nos que se poidan desenvolver.  
Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores:  
• Empregar distintas fontes para a busca de información.  
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.  
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  
Conciencia e expresións culturais  
A contribución á competencia cultural e artística relaciónase cos seus aspectos de 
coñecemento e valoración de toda a expresión artística, plástica, histórica, simbólica, 
lingüística, de costumes, ritos, festas, valores e modos de vida impregnados de 
cristianismo desde a súa orixe e o seu desenvolvemento actual, como manifestación 
do feito relixioso. O alumno non só vai coñecer, senón que poderá comprender e 
asumir os valores que leva consigo o coñecemento do feito relixioso na súa expresión 
artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial.  
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  
• Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
mundial.  
• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.  
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.  
Competencias sociais e cívicas  
Con relación á competencia social e cívica, onde se integran elementos esenciais para 
a humanización, persoais, interpersoais e interculturais e se recollen todas as formas 
de comportamento que preparan as persoas para participar dun xeito eficaz e 
construtivo na vida social e profesional. O ensino relixioso católica expón, fundamenta 
e xerarquiza os valores e virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e social 



 

da personalidade do alumno, de cara a facer posible a maduración na 
corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da cooperación, da liberdade, da 
xustiza e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do coñecemento de Deus 
revelado en Xesucristo.   



 

Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos 
descritores que enunciamos a continuación:  
• Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito 
referendado por unha norma suprema chamada Constitución Española.  
• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.  
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha 
apertura ao significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa 
persoal dependerá sempre que adestre nun autocoñecemento, en explorar as súas 
potencialidades, en buscar o sentido a cada unha das cousas que acontecen na súa 
vida.  
O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que 
poida dispoñer. Será dotado de destrezas e habilidades para que a transformación 
social do mundo no que vivimos sexa unha realidade grazas ao espírito de 
emprendemento do alumno.  
Neste caso, os descritores para adestrar serían:  
• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  
• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.  
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema  
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.  
Aprender a aprender  
A Relixión Católica contribúe igualmente ao desenvolvemento da competencia de 
aprender a aprender, fomentando as capacidades a través da educación, o impulso do 
traballo en equipo, a síntese da información e opinión. Así mesmo, o ensino relixioso 
axuda aos alumnos a ser protagonistas da súa propia aprendizaxe como resposta á 
vontade de Deus de que o ser humano colabore activa e libremente co plan por El 
establecido. Por iso, aprender a aprender leva consigo non só unha proposta 
consensuada de sentimentos, valores e actitudes, senón un marco de referencia 
aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que debe ser crisol na busca 
da verdade e do ben.  
Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían:  
• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións executivas...  
• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente...  
• Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 
aprendizaxe.  
Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica  
O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan 
as competencias específicas do ensino relixioso católico.  
• Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o 
patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades 
reciben do pasado está vertebrado por contidos relixiosos.  



 

• Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, 
o exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos 
feitos de Xesucristo.  
• Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta ás súas interrogantes 
máis radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, 
críticos, libres e creadores.  
• Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e 
unha metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso 
contorno cultural 
 
 
 
 ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS  
 
Bloque 1. O sentido relixioso do home 
  
• A experiencia do pecado nos relatos das relixións antigas.  
• O perdón como necesidade do ser humano. 
  
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 encomendada por Deus na historia de David.  
• David sente na súa vida a necesidade de redención.  
• Deus fiel promete un Mesías. 
  
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación  
• O perdón de Deus: accións e parábolas de Xesús.  
• Amizade e preferencia de Xesús polos máis débiles e necesitados.  
• Xesús cumpre a vontade do Pai: paixón e morte de Xesús.  
 
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa  
• O sacramento da Reconciliación.  
• A celebración da Eucaristía.  
• A Coresma: tempo penitencial. 
 
 
CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS A UTILIZAR NA 
ÁREA  
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 
docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un 
maior grao de protagonismo.  
 
En concreto na área de Relixión Católica:  
 
Os alumnos deben comprender a mensaxe cristiá, o cal fundamenta e motiva os 
valores e as actitudes básicos e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, 



 

preténdese que o alumno adquira as competencias adecuadas á súa idade e ao tempo 
de cada etapa.  
Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se 
non se desenvolven todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se 
atopa constitutivamente a capacidade transcendente; por iso, debemos ter en conta 
que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a 
súa identidade e a dos outros.  
Na materia de Relixión Católica utilizaremos unha metodoloxía que respectará os 
seguintes principios: 
Recoñecemento do rol do docente. O docente é peza clave na elaboración e 
implementación de actividades de aula axustadas ao grupo concreto que está a 
ensinar. A súa formación resulta, polo tanto, fundamental á hora de garantir o éxito do 
proceso de aprendizaxe.  
Adaptación ao contorno emocional e cognitivo dos estudantes respectando o 
desenvolvemento psico- evolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 
combinar de xeito adecuado o concreto e o abstracto, o traballo individual e o grupal, 
o manipulativo, experiencial e visual cos aspectos conceptuais.  
Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os 
estudantes son iguais, non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as mesmas 
estratexias. A atención á diversidade e o desenvolvemento da inclusión comeza na 
asunción deste principio fundamental.  
Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes estarán ao servizo da 
formación humana. A materia de relixión, desde a súa clave personalizadora, require 
que todo tipo de aprendizaxes, instrumentais, cognitivas, actitudinais, socio-afectivas 
non sexan consideradas fins en si mesmas senón que estean ao servizo da formación 
integral do ser humano.  
Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a 
predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas para realizar 
estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para 
que todo o alumnado chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para 
poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.  
Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da 
vida enraizada no máis profundo do ser, o alumno vai descubríndoa nos símbolos e 
signos do seu contorno, no progreso e a humanización do propio ser humano, na 
linguaxe narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación e de, forma máis 
concreta, na persoa de Xesucristo e a súa presenza na comunidade cristiá. Por todo 
iso, deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo 
colaborador como unha forma de vivenciar e experimentar todo o que fai referencia 
ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.  
Os contidos da área de Relixión Católica están 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, en experiencia, 
en vivencia e aplicalo na medida do posible a contextos próximos aos alumnos. 
 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar 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?  
 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
Bloque 1. O sentido relixioso do home. 
1. Descubrir nos relatos das relixións antigas a experiencia do pecado humano.  
2. Identificar a necesidade do perdón para ser feliz.  
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  
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 abusa da misión encomendada 
por Deus.  
4. Descubrir e valorar a razón pola que David sente a necesidade de redención.  
5. Aprender e lembrar historias bíblicas nas que Deus promete o Mesías.  
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación  
1. Comprender o significado dalgunhas parábolas do perdón.  
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.  
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa  
1. Explicar que a través do sacramento da Reconciliación Deus concede o perdón.  
2. Diferenciar signos e momentos da celebración eucarística.  
3. Coñecer trazos da Coresma como tempo penitencial. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
Bloque 1. O sentido relixioso do home  
1.1. Localiza e describe situacións de pecado descubertas nos relatos das relixións 
antigas.  
1.2. Cualifica o tipo de pecado en situacións do seu contorno e compáraas coas 
atopadas nos relatos das relixións antigas.  
2.1. Lembra e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan de perdón.  
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  
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.  
1.2. Lembra e narra acontecementos actuais nos que se rexeitou a amizade con Deus.  
2.1. Descobre e enumera as características do perdón de Deus nalgúns relatos bíblicos.  
3.1. Identifica e describe comportamentos da vida do rei David que se opoñen á 
vontade de Deus.  
4.1. Compara a actitude de David con situacións persoais nas que sentiu a necesidade 
de ser perdoado.  
4.2. Recoñece e expresa artisticamente escenas da historia de David nas que Deus o 
perdoa. Mostra respecto polas intervencións dos seus compañeiros.  
5.1. Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas onde Deus fai a promesa do Mesías. 
Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 



 

1.1. Analiza, comenta e crea relatos onde actualiza as parábolas do fillo pródigo e do 
fariseo e o publicano.  
2.1. Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón e explícaas.  
3.1. Busca, subliña e comenta trazos da preferencia de Xesús polos máis necesitados e 
os enfermos nos textos evanxélicos.  
4.1. Secuencia ordenadamente escenas da Historia da Paixón e identifica as palabras 
de Xesús que expresan a súa relación co Pai.  
4.2. Distingue e explica frases do relato da oración da Horta das Oliveiras que expresan 
a obediencia de Xesús ao Pai.  
Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa  
1.1. Coñece e explica as condicións para acoller o perdón de Deus.  
1.2. Describe os pasos da celebración do sacramento do Perdón.  
2.1. Vincula símbolos, significados e momentos na celebración eucarística.  
3.1. Investiga e presenta con diversos recursos obras e institucións da Igrexa de 
carácter penitencial. 
 EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  
Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares utilizaremos 
portfolios de aprendizaxe na aula. Ao longo das distintas unidades didácticas iremos 
planificando a realización e a recollida de produtos que mostre o nivel de consecución 
do estándar e detalle a súa evolución ao longo do curso.  
O portfolio é unha ferramenta que permite avaliar o proceso de aprendizaxe 
consistente fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución do alumno; 
pode pautarse a recollida de evidencias ou deixar que o alumno seleccione cales quere 
mostrar. Cada evidencia leva unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, as 
dificultades atopadas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio 
pode realizarse en papel ou formato dixital.  
No anexo de avaliación preséntase un posible guión para a súa realización.  
As evidencias que podemos recoller na área de Relixión Católica poden ser:  
• Exercicios do libro ou da guía que traballen sobre os estándares definidos na 
unidade.  
• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe.  
• Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real.  
• Debuxos que representen aquilo que aprenderon.  
• Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado en aula 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-Probas orais 30% 

-Traballos e probas escritas 30% 

-Interese e esforzo 40% 

METODOLOXÍA 

 O proceso de ensinanza e aprendizaxe ten que partir do nivel de 
desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 



 

 Asegurar a construcción de aprendizaxes significativas a través da mobilización 
dos seus coñecementos previos e da memorización comprensiva 

 Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes por sis sos. 
 Promover e facilitar situacións nas que os alumnos poidan actualizar os seus 

coñecementos. 
 Proporcionar situacións de aprendizaxe que sexan motivadoras para o alumno. 
 A metodoloxía debe ser participativa, activa, dinámica , motivadora e 

integradora. 

TEMPORALIZACIÓN 

Primeira avaliación:  unidades 1 a 3 

Segunda avaliación:  unidades 4 a 6 

Terceira avaliación:  unidades 7 a 9 

 

 RECURSOS DIDÁCTICOS  
Suxerimos o uso dos materiais seguintes:  
Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Plástica:  
• Lapis, goma de borrar, lapis de cores, ceras brandas, rotuladores, témperas, regra, 
compás, tesoiras, cola, pinceis, plastilina.  
• Material reciclado: teas, tetra brik, papel de aluminio e macarróns.  
• Material reciclado: revistas, xornais, clips, cartón, papel de aluminio, papel de cores, 
chapas, tapóns, teas...  
• Ordenadores.  
• Material dixital: vídeos e crebacabezas de obras de arte, actividades interactivas 
compositivas, actividades de técnicas plásticas con barra de ferramentas.  
• Consulta de páxinas web e actividades de reforzo e ampliación para atender á 
diversidade do alumnado.  
 
 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN  
 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial  
Número de alumnos:  
Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividade...):  
Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos 
curriculares?  
Que necesidades identificas e como as vas abordar? (Planificación de estratexias 
metodolóxicas, xestión de 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? (Ter en conta os alumnos con necesidades 



 

educativas, con altas capacidades, e outras 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 grupais para favorecer a intervención individual).  
Que medidas curriculares vas adoptar? Que recursos vas empregar?  
Que modelo de seguimento vas utilizar con cada un deles?  
 
AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a auto avaliación da 
realización e o 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.  
De igual modo propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación 
didáctica no seu conxunto, pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as 
melloras no seguinte. 
 
 
5º CURSO 
OBXECTIVOS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA 5.º EP 
1. Descubrir e comparar algúns símbolos, xestos e obxectos da natureza empregados 
nas 
celebracións cristiás e nas relixións monoteístas para mellorar a convivencia. 
2. Comprender e apreciar os principais xestos que utilizan os cristiáns para relacionarse 
con 
Deus e expresarlle o seu amor. 
3. Identificar e valorar os mandamentos como expresións do amor de Deus e normas 
que 
axudan a mellorar a relación con Deus e a convivencia cos demais. 
4. Comprender e respectar as festas e celebracións do ano litúrxico e o culto cristián. 
 
5. Identificar a Xesús Cristo como o modelo que seguen os cristiáns para practicar o 
ben e a verdade na vida persoal e social. 
6. Coñecer e aplicar as principais ensinanzas de Xesús narradas nos Evanxeos e nas 
súas parábolas para mellorar a convivencia entre as persoas. 
7. Descubrir e valorar o significado do templo católico e as imaxes relixiosas. 
8. Coñecer e vivenciar a música relixiosa como expresión da fe católica e relixiosa que 
promove a unidade con Deus, mellora a convivencia e forma parte do patrimonio 
cultural. 
9. Comprender o significado cristián, festivo e celebrativo das festas máis importantes 
sobre a Virxe María para saber participar nelas de forma cívica e relixiosa. 
10. Tomar conciencia da importancia que ten a fe na vida eterna para os cristiáns e 
para ser feliz na vida diaria. 
11. Descubrir o significado dos principais acontecementos da paixón, morte e 
resurrección de Xesús Cristo e a mensaxe cristiá que revelan para todos os tempos. 
12. Crear ideas e opinións sobre cuestións diversas a partir das ideas achegadas por 
outras persoas. 



 

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

 

DESCRITORES 
 
COMPETENCIAS, INDICADORES E DESCRITORES 
  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Indicadores: 
-Coidado do contorno ambiental e dos seres vivos 
-Vida saudable 
-A ciencia no día día 
-Manexo de elementos matemáticos 
-Razoamento lóxico e resolución de problemas 
Descritores: 
*Interactuar  co contorno natural de xeito respectuoso. 
*Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 
*Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno  natural e as 
repercusións para a vida futura. 
*Desenvolver e promover hábitos de vida saudables en canto á alimentación e ao 
exercicio físico. 
* Criterios persoais sobre a visión social e estética do corpo  humano fronte ao coidado 
saudable deste. 
*Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá 
*Aplicar métodos científicos rigorosos par mellorar a comprensión da realidade 
circundante e comprender o que acontece arredor nosa. 
*Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 
*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. 
*Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 
Competencia en comunicación lingüística. 
Indicadores: 
-Comprensión oral e escrita. 
-Expresión oral e escrita. 
-Normas de comunicación. 
-Comunicación noutras linguas. 
Descritores: 
*Comprender o sentido dos textos escritos. 
*Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos. 
*Gozar coa lectura. 



 

*Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información. 
*Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos. 
*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. 
*Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 
uso desta. 
*Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións  ou de 
materias cotiás diversas. 
 
Competencia dixital 
Indicadores: 
-Tecnoloxías  da información  
-Comunicación audiovisual 
-Utilización de ferramentas  dixitais 
Descritores 
*Empregar distintas fontes para a busca da información 
*Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade 
*Comprender as mensaxes  que veñen dos medios de comunicación 
*Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento 
*Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 
 
Competencia de conciencia de expresións culturais 
Indicadores: 
-Respecto polas manifestacións culturais propias e alleas. 
-Expresión cultural e artística 
Descritores 
*Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
mundial 
*Valorar a interculturalidade  como unha fonte de riqueza persoal e cultural 
*Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento 
científico 
*Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos 
*Elaborar traballos de presentacións con sentido estético 
 
Competencias sociais e cívicas 
Indicadores: 
-Educación cívica e constitucional 
-Relación cos demais 
-Compromiso social 
Descritores 
*Coñecer e aplicar os dereitos e deberes Da convivencia cidadá no contexto da escola 
*Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo 
e para as resolución de conflitos. 
*Recoñecer riqueza nas diversidade de opinións e ideas 



 

* Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores 
*Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme as ela 
*Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos 
*Involucrarse ou promover accións cun fin social 
Competencia  do sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 
Indicadores: 
-Autonomía persoal 
-Liderado 
-Creatividade 
-Emprendemento 
Descritores 
*Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias 
*Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas 
*Ser constantes no traballo superando as dificultades 
*Priorizar a consecución de obxectivos grupais e intereses persoais 

*Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema 

*Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian 
*Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas 
*Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos 
*Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo 
 
Competencia aprender a aprender 
Indicadores: 
-Perfil de aprendiz 
-Ferramentas para estimular o pensamento 
-Planificación e avaliación da aprendizaxe 
Descritores 
*Desenvolver as distintas intelixencias múltiples 
*Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.  
*Identificar potencialidades persoais como aprendiz :estilos de aprendizaxe, funcións 
executivas... 
*Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional... 
*Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos 
*Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 
aprendizaxe 
*Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe 
*Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe 
 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  
 
Descrición do modelo competencial.  
 



 

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 coas que favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento 
mediante metodoloxías de aula activas.  
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable 
polo que cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten 
describila dun xeito máis preciso. Podemos atopar entre tres e seis indicadores por 
competencia.  
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que 
chamamos descritores da competencia, que «describen» o alumno competente neste 
ámbito. Por cada indicador atoparemos entre tres e seis descritores redactados en 
infinitivo.  
En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciales 
redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto 
concreto da competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na 
unidade, será concreto e obxectivable e indícanos que debemos adestrar e observar 
nas actividades deseñadas.  
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciales 
definido para o proxecto aplicable a toda materia e curso.  
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, 
como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 
as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación 
cívica e constitucional traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando 
que o proceso de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.  
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas 
axudará a que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados 
valores que constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir.  
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a 
traballar desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre 
nas súas fortalezas para poder darlles resposta ás súas necesidades.  
 
Na área de Relixión Católica.  
Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias 
de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia 
e da tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas 
relacionadas coa ecoloxía que se adquiren desde a devandita competencia.  
Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden 
na interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a 
tecnoloxía.  
 



 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.  
• Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao 
coidado saudable deste.  
• Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.  
Comunicación lingüística  
O ensino relixioso católico achega elementos básicos en canto ao logro da 
competencia en comunicación lingüística pois sérvese da linguaxe académica, daquelas 
linguaxes que conforman a cultura que se transmite na área de relixión, así como das 
linguaxes do propio ensino relixioso.  
Os descritores que utilizaremos serán:  
• Comprender o sentido dos textos escritos.  
• Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información.  
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...  
. Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 
uso desta.  
Competencia dixital  
Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de 
responsabilidade para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e 
afondar nesta materia. Será fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan 
a claridade de contidos para crear no alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os 
seus propios criterios sobre diferentes contextos nos que se poidan desenvolver.  
Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores:  
• Empregar distintas fontes para a busca de información.  
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.  
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  
Conciencia e expresións culturais  
A contribución á competencia cultural e artística relaciónase cos seus aspectos de 
coñecemento e valoración de toda a expresión artística, plástica, histórica, simbólica, 
lingüística, de costumes, ritos, festas, valores e modos de vida impregnados de 
cristianismo desde a súa orixe e o seu desenvolvemento actual, como manifestación 
do feito relixioso. O alumno non só vai coñecer, senón que poderá comprender e 
asumir os valores que leva consigo o coñecemento do feito relixioso na súa expresión 
artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial.  
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  
• Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
mundial.  
• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.  
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.  
Competencias sociais e cívicas  
Con relación á competencia social e cívica, onde se integran elementos esenciais para 
a humanización, persoais, interpersoais e interculturais e se recollen todas as formas 
de comportamento que preparan as persoas para participar dun xeito eficaz e 
construtivo na vida social e profesional. O ensino relixioso católica expón, fundamenta 
e xerarquiza os valores e virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e social 



 

da personalidade do alumno, de cara a facer posible a maduración na 
corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da cooperación, da liberdade, da 
xustiza e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do coñecemento de Deus 
revelado en Xesús Cristo.   



 

Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos 
descritores que enunciamos a continuación:  
• Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito 
referendado por unha norma suprema chamada Constitución Española.  
• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.  
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha 
apertura ao significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa 
persoal dependerá sempre que adestre nun auto coñecemento, en explorar as súas 
potencialidades, en buscar o sentido a cada unha das cousas que acontecen na súa 
vida.  
O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que 
poida dispoñer. Será dotado de destrezas e habilidades para que a transformación 
social do mundo no que vivimos sexa unha realidade grazas ao espírito de 
emprendemento do alumno.  
Neste caso, os descritores para adestrar serían:  
• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  
• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.  
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema  
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.  
Aprender a aprender  
A Relixión Católica contribúe igualmente ao desenvolvemento da competencia de 
aprender a aprender, fomentando as capacidades a través da educación, o impulso do 
traballo en equipo, a síntese da información e opinión. Así mesmo, o ensino relixioso 
axuda aos alumnos a ser protagonistas da súa propia aprendizaxe como resposta á 
vontade de Deus de que o ser humano colabore activa e libremente co plan por El 
establecido. Por iso, aprender a aprender leva consigo non só unha proposta 
consensuada de sentimentos, valores e actitudes, senón un marco de referencia 
aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que debe ser crisol na busca 
da verdade e do ben.  
Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían:  
• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións executivas...  
• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente...  
• Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 
aprendizaxe.  
Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica  
O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan 
as competencias específicas do ensino relixioso católico.  
• Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o 
patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades 
reciben do pasado está vertebrado por contidos relixiosos.  



 

• Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, 
o exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos 
feitos de Xesús Cristo.  
• Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta ás súas interrogantes 
máis radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, 
críticos, libres e creadores.  
• Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e 
unha metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso 
contorno cultural 
 
 
ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOSORGANIZACIÓN E S 
 
ECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
ORGANIZACIÒN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
 
Estrutura do fenómeno relixioso. 
As respostas ás preguntas sobre o mal, a dor e a morte. 
A Biblia como fonte de valores para o mundo actual. A solidariedade, o compromiso 
cos pobres e o respecto ás conviccións relixiosas. 
O gran misterio da salvación e a redención de Xesús Cristo, Salvador e Redentor do 
pecado e da morte. O cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. 
A presenza da Virxe María no Evanxeo. María signo de fe e de esperanza. 
Xesús chama e envía os seus discípulos por todo o mundo para continuar a súa obra de 
salvación. A expansión da Igrexa. 
Os sacramentos para o crecemento e a propagación do Pobo de Deus: Confirmación, 
Orde sacerdotal. 
A Igrexa, novo Pobo de Deus. A estrutura e composición da Igrexa, un signo visible do 
amor do Pai. O Papa, os bispos, os sacerdotes, a Igrexa universal e a Igrexa diocesana. 
A Biblia e a promesa do Señor que ha de vir con gloria a xulgar a vivos e a mortos. A 
Unción dos enfermos.  
 
 
 
CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS QUE UTILIZAR NA 
ÁREA 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 
docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un 
maior grao de protagonismo. 
En concreto na área de Relixión Católica: 
Os alumnos deben comprender a mensaxe cristiá, que fundamenta e motiva os valores 
e as actitudes básicos e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, preténdese 
que o alumno adquira as competencias adecuadas á súa idade e ao tempo de cada 
etapa. 
Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se 
non se desenvolven todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se 
encontra constitutivamente a capacidade transcendente; por iso, debemos ter en 



 

conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que serán base para 
construír á súa identidade e á dos outros. 
Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a 
predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas a realizar 
estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para 
que todo o alumnado chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para 
poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida. 
Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da 
vida enraizada no máis profundo do ser, o alumno vai descubríndoa nos símbolos e 
signos do seu contorno, no progreso e a humanización do propio ser humano, na 
linguaxe narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación, e de forma máis 
concreta, na persoa de Xesucristo e a súa presenza na comunidade cristiá. Por todo 
iso, deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo 
colaborador como unha forma de vivenciar e experimentar todo o que fai referencia 
ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario. 
Os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos 
fundamentais vinculados a contexto real; será importante traballar a parte 
competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción, en experiencia, 
en vivencia e aplicalo na medida do posible a contextos próximos aos alumnos. 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar 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? 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓNCRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1. Recoñecer que o desexo de Deus está inscrito no corazón do home, porque o home 
foi      creado por Deus e para Deus. De múltiples maneiras, na súa historia, e ata o día 
de hoxe,os homes expresaron a busca de Deus por medio das súas crenzas e os seus 
comportamentos relixiosos (oracións, sacrificios, cultos). A unión íntima e vital con 
Deus pode ser esquecida e mesmo rexeitada, pero Deus non cesa de chamar a todo 
home. 
2. Tomar conciencia de que o home se interrogou sempre ante as marabillas do 
universo e a existencia humana. Comprender a Creación como obra de Deus. Toda a 
Creación é boa porque Deus a fixo. O relato bíblico proclama a creación do universo 
enteiro por Deus, “o ceo e a terra”. 
3. Saber responder algunhas preguntas sobre o home e a evolución da natureza. Saber 
que no íntimo do home vemos que se distingue da natureza: o home ten espírito, 
intelixencia, vontade libre, conciencia; por iso, se asemella máis a Deus que ao mundo 
creado. 
4. Recoñecer que o Deus que se manifesta na Escritura é un Deus Creador. Chamando 
ás cousas á existencia fai triunfar o amor. Coloca o amor na orixe mesma do ser. 



 

Creando o mundo pola súa Palabra triunfou sobre os poderes do caos (Xn. 1,2). O 
home posúe unha dignidade e responsabilidade para colaborar con Deus no coidado 
do mundo. O amor se é creador non é un vago sentimento. 
5. Recoñecer e valorar a novidade que supón a forma de comunicación divina e a 
gratuidade da súa linguaxe baseada no amor que se expresa na persoa de Cristo na 
Biblia. 
6. Valorar o amor de Deus que se manifesta en aceptar o risco de crear seres que o 
esquezan e o neguen; vencer o mal a forza do ben; seguir creando e recreando; asumir 
no seu propio Fillo o sufrimento. 
7. Apreciar a acción salvadora de Xesús Cristo. Foi o que en verdade cambiou o rumbo 
da escravitude do mal e do pecado. El é o Salvador. Toda a historia da salvación, 
dirixida por Deus en favor dos homes, prepara o camiño para a súa vinda. El é o 
Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. 
8. Descubrir en Xesús Cristo Salvador un modelo radicalmente novo de vida que leva 
consigo unha conversión persoal. 
9. Valorar a fe, o amor e a esperanza da Virxe María. Ela é Nai de Deus porque dela 
naceu Xesús Cristo, que é verdadeiro Deus, nacido do Pai antes de todos os séculos e é 
verdadeiro home nacido de María, traballou coas súas mans de home, intelixencia e 
corazón tamén de home. Verdadeiro Deus e verdadeiro Home. A promesa de Deus de 
enviar un salvador cúmprese co nacemento de Xesús en Belén. 
10. Comprender as condicións básicas para seguir a Xesús é responder á súa chamada, 
fiarse da súa Palabra, camiñar como El camiñou para poder recibir o Reino de Deus 
que nos trae. Xesús di aos que queren seguilo: non sodes vós os que me elixistes, son 
eu quen vos elixín e destineivos para que vaiades e deades froito. 
11. Coñecer o contido dos sacramentos afondando neles como celebracións festivas e 
comunitarias da comunidade cristiá. Cristo actúa especialmente e perpetúa na Igrexa 
os seus actos salvadores. Na Confirmación dásenos o Espírito de Xesús para que 
sexamos as súas testemuñas. Coa Orde Sacerdotal conságranse novos sacerdotes para 
o servizo da Igrexa. 
12. Coñecer o sentido que Cristo dá á autoridade da Igrexa, que se exerce como 
servizo. Para implantar o seu reino Cristo envía os seus apóstolos e os seus sucesores. 
Del reciben o poder de obrar no seu nome. O Señor fixo a Pedro fundamento visible da 
súa Igrexa. O Papa goza dunha potestade suprema, plena e universal para coidar as 
almas. Os bispos, instituídos polo Espírito Santo, suceden aos apóstolos. Cada un dos 
bispos é o principio e fundamento visible de unidade nas súas igrexas particulares. Os 
bispos, axudados polos presbíteros, os seus colaboradores, e os diáconos, teñen a 
misión de ensinar a fe, celebrar o culto e dirixir a súa Igrexa. 
13. Orientar o sentido último da vida como plenitude do encontro con Deus. O cristián 
espera a segunda vinda de Xesús, á fin dos tempos como Xuíz e Señor de todos os 
homes. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
1. Valora algúns signos e símbolos representativos do fenómeno relixioso na 
Antigüidade. 
2. Sabe que Deus é creador e faino por amor. 
3. Comprende as principais respostas ás preguntas sobre o mal, a dor e a morte, 



 

fundamentadas na acción Salvadora de Xesús Cristo. 
4. Sabe valorar as achegas no ser humano do feito de ser creado e amado por Deus 
como fillo. 
5. Sabe sintetizar os puntos esenciais sobre a salvación do home realizada por 
Xesucristo. 
6. Razoa como Deus se nos dá a través dos sacramentos. 
7. Sabe situar en textos evanxélicos a orixe da Igrexa e a súa finalidade de salvación. 
8. Valora a misión dos membros da Igrexa, a súa fe e a súa entrega como continuidade 
da misión de Xesús Cristo. 
9. Comprende o servizo eclesial que os apóstolos e os seus sucesores prestan ao pobo 
de Deus. 
10. Sitúa e valora a presenza da Virxe María nos momentos culminantes da vida de 
Cristo, recoñecendo que ocupa un lugar especial na salvación. 
11. Identifica e valora algunhas institucións da Igrexa dedicadas á axuda aos demais. 
12. Sabe que a Igrexa nos serve en camiñar cara ao ceo. 
 
 
EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 
EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 
Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares utilizaremos 
portfolios de aprendizaxe na aula. Ao longo das distintas unidades didácticas iremos 
planificando a realización e a recollida de produtos que mostre o nivel de consecución 
do estándar e detalle a súa evolución ao longo do curso. 
O portfolio é unha ferramenta que permite avaliar o proceso de aprendizaxe 
consistente fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución do alumno; 
pode pautarse a recollida de evidencias ou deixar a ao alumno que seleccione cales 
quere mostrar. Cada evidencia leva unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, 
as dificultades encontradas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do 
portfolio pode realizarse en papel ou formato dixital. 
No anexo de avaliación preséntase un posible guión para a súa realización. 
As evidencias que podemos recoller na área de Relixión Católica poden ser: 
• Exercicios do libro ou da guía que traballen sobre os estándares definidos na 
unidade. 
• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe. 
• Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real. 
• Debuxos que representen aquilo que aprenderon. 
• Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado en aula. 
 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Probas orais 30% 
 Traballo de mesa (fichas, libro , murais,etc.) 30% 
 Interese e esforzo 40% 

 



 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 
• O libro do alumno para a área de Relixión e Moral Católica de 5.º EP en diferentes 
soportes. 
• O libro de oracións Rezo con Xesús de 5.º de EP. 
• A proposta didáctica para Relixión e Moral Católica de 5.º EP. 
• Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, 
ampliación e 
avaliación. 
• O CD audio de cancións. 
• Os murais. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Primeira avaliación da 1ª a 3ª unidade 
Segunda avaliación da 4ª a 6ª unidade 
Terceira avaliación da 7ª a 9ª unidade 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
Número de alumnos: 
Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividade…): 
Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos 
curriculares? 
Que necesidades identificas e como as vas abordar? (Planificación de estratexias 
metodolóxicas, 
xestión de 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? (Ter en conta os alumnos con necesidades educativas, 
con altas 
capacidades, e outras 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 nos grupos 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? 



 

 
 
AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a auto avaliación da 
realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar 
cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que lle permitan ao 
docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de 
mellora para a propia unidade. 
De igual modo propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación 
didáctica no seu conxunto, pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as 
melloras no seguinte 
 
 
 
6º CURSO 
 
 OBXECTIVOS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA 6.º EP  
 
1. Recoñecer a imposibilidade de alcanzar a plenitude para a natureza humana.  
2. Aceptar que para ser feliz necesitamos un Salvador.  
3. Evidenciar a consecución da plenitude humana en relación de Deus en distintos 
signos de diferentes culturas.  
4. Recoñecer a humanidade da persoa na relación con Deus.  
5. Apreciar a riqueza dos textos históricos.  
6. Recoñecer o encontro con Deus a través de Xesús.  
7. Comprender como Xesús cumpre a vontade de Deus a pesar dos obstáculos.  
8. Ver na Igrexa a continuación da misión de Xesús.  
9. Recoñecer nos sacramentos de servizo a misión da Igrexa.  
10. Comprender os trazos do tempo litúrxico de Pascua.  
11. Identificar no encontro co Resucitado un cambio de vida. 
 
 
 

 

DESCRITORES 
 
COMPETENCIAS, INDICADORES E DESCRITORES 
  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
Indicadores: 
-Coidado do contorno ambiental e dos seres vivos 
-Vida saudable 
-A ciencia no día día 



 

-Manexo de elementos matemáticos 
-Razoamento lóxico e resolución de problemas 
Descritores: 
*Interactuar  co contorno natural de xeito respectuoso. 
*Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 
*Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno  natural e as 
repercusións para a vida futura. 
*Desenvolver e promover hábitos de vida saudables en canto á alimentación e ao 
exercicio físico. 
* Criterios persoais sobre a visión social e estética do corpo  humano fronte ao coidado 
saudable deste. 
*Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá 
*Aplicar métodos científicos rigorosos par mellorar a comprensión da realidade 
circundante e comprender o que acontece arredor nosa. 
*Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 
*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. 
*Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 
Competencia en comunicación lingüística. 
Indicadores: 
-Comprensión oral e escrita. 
-Expresión oral e escrita. 
-Normas de comunicación. 
-Comunicación noutras linguas. 
Descritores: 
*Comprender o sentido dos textos escritos. 
*Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos. 
*Gozar coa lectura. 
*Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información. 
*Utilizar o coñecemento das estruturas lingüísticas, normas ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos. 
*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. 
*Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 
uso desta. 
*Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións  ou de 
materias cotiás diversas. 
 
Competencia dixital 
Indicadores: 
-Tecnoloxías  da información  
-Comunicación audiovisual 



 

-Utilización de ferramentas  dixitais 
Descritores 
*Empregar distintas fontes para a busca da información 
*Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade 
*Comprender as mensaxes  que veñen dos medios de comunicación 
*Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento 
*Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 
 
Competencia de conciencia de expresións culturais 
Indicadores: 
-Respecto polas manifestacións culturais propias e alleas. 
-Expresión cultural e artística 
Descritores 
*Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
mundial 
*Valorar a interculturalidade  como unha fonte de riqueza persoal e cultural 
*Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento 
científico 
*Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos 
*Elaborar traballos de presentacións con sentido estético 
 
Competencias sociais e cívicas 
Indicadores: 
-Educación cívica e constitucional 
-Relación cos demais 
-Compromiso social 
Descritores 
*Coñecer e aplicar os dereitos e deberes Da convivencia cidadá no contexto da escola 
*Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo 
e para as resolución de conflitos. 
*Recoñecer riqueza nas diversidade de opinións e ideas 
* Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores 
*Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme as ela 
*Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos 
*Involucrarse ou promover accións cun fin social 
Competencia  do sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 
Indicadores: 
-Autonomía persoal 
-Liderado 
-Creatividade 
-Emprendemento 
Descritores 
*Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias 
*Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas 
*Ser constantes no traballo superando as dificultades 
*Priorizar a consecución de obxectivos grupais e intereses persoais 



 

*Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema 

*Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian 
*Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas 
*Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos 
*Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo 
 
Competencia aprender a aprender 
Indicadores: 
-Perfil de aprendiz 
-Ferramentas para estimular o pensamento 
-Planificación e avaliación da aprendizaxe 
Descritores 
*Desenvolver as distintas intelixencias múltiples 
*Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe.  
*Identificar potencialidades persoais como aprendiz :estilos de aprendizaxe, funcións 
executivas... 
*Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional... 
*Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos 
*Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 
aprendizaxe 
*Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe 
*Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe 
 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  
 
Descrición do modelo competencial.  
 
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 coas que favorezamos nos alumnos a aplicación do coñecemento 
mediante metodoloxías de aula activas.  
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é inabarcable 
polo que cada unha se estrutura en indicadores, grandes piares que permiten 
describila dun xeito máis preciso. Podemos atopar entre tres e seis indicadores por 
competencia.  
O indicador segue sendo aínda demasiado xeral, polo que o descompoñemos no que 
chamamos descritores da competencia, que «describen» o alumno competente neste 
ámbito. Por cada indicador atoparemos entre tres e seis descritores redactados en 
infinitivo.  
En cada unidade didáctica concretaremos o descritor en desempeños competenciales 
redactados en terceira persoa de presente indicativo. O desempeño será o aspecto 
concreto da competencia que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito na 



 

unidade, será concreto e obxectivable e indícanos que debemos adestrar e observar 
nas actividades deseñadas.  
Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciales 
definido para o proxecto aplicable a toda materia e curso.  
Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, 
como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 
as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación 
cívica e constitucional traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando 
que o proceso de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.  
Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas 
axudará a que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados 
valores que constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir.  
A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a 
traballar desde as diferentes potencialidades con que contan, apoiándonos sempre 
nas súas fortalezas para poder darlles resposta ás súas necesidades.  
 
Na área de Relixión Católica.  
Na área de Relixión Católica incidiremos no adestramento de todas as competencias 
de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.  
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  
O desenvolvemento desta competencia contribúe á valoración ética do uso da ciencia 
e da tecnoloxía. Á súa vez, apoia e dá sentido ás habilidades e ás destrezas 
relacionadas coa ecoloxía que se adquiren desde a devandita competencia.  
Esta área posibilítanos iluminar as respostas e as solucións aos problemas que xorden 
na interacción do ser humano con todo o relacionado co ámbito da ciencia e a 
tecnoloxía.  
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.  
• Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética do corpo humano fronte ao 
coidado saudable deste.  
• Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.  
Comunicación lingüística  
O ensino relixioso católico achega elementos básicos en canto ao logro da 
competencia en comunicación lingüística pois sérvese da linguaxe académica, daquelas 
linguaxes que conforman a cultura que se transmite na área de relixión, así como das 
linguaxes do propio ensino relixioso.  
Os descritores que utilizaremos serán:  
• Comprender o sentido dos textos escritos.  
• Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera tipo de información.  
• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor...  
. Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia para un mellor 
uso desta.  
Competencia dixital  



 

Nesta área posibilitarásenos manexar ferramentas desde un sentido ético e de 
responsabilidade para poder acceder ás distintas fontes que nos faciliten coñecer e 
afondar nesta materia. Será fundamental traballar desde fontes fiables que favorezan 
a claridade de contidos para crear no alumnado unha base sólida e cheguen a xerar os 
seus propios criterios sobre diferentes contextos nos que se poidan desenvolver.  
Na área de Relixión Católica adestraremos os seguintes descritores:  
• Empregar distintas fontes para a busca de información.  
• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.  
• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.  
Conciencia e expresións culturais  
A contribución á competencia cultural e artística relaciónase cos seus aspectos de 
coñecemento e valoración de toda a expresión artística, plástica, histórica, simbólica, 
lingüística, de costumes, ritos, festas, valores e modos de vida impregnados de 
cristianismo desde a súa orixe e o seu desenvolvemento actual, como manifestación 
do feito relixioso. O alumno non só vai coñecer, senón que poderá comprender e 
asumir os valores que leva consigo o coñecemento do feito relixioso na súa expresión 
artística, cultural e estética, teolóxica e vivencial.  
Os descritores que adestraremos nesta competencia son:  
• Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 
mundial.  
• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.  
• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.  
Competencias sociais e cívicas  
Con relación á competencia social e cívica, onde se integran elementos esenciais para 
a humanización, persoais, interpersoais e interculturais e se recollen todas as formas 
de comportamento que preparan as persoas para participar dun xeito eficaz e 
construtivo na vida social e profesional. O ensino relixioso católica expón, fundamenta 
e xerarquiza os valores e virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e social 
da personalidade do alumno, de cara a facer posible a maduración na 
corresponsabilidade, o exercicio da solidariedade, da cooperación, da liberdade, da 
xustiza e da caridade. Todo iso, como expresión coherente do coñecemento de Deus 
revelado en Xesús Cristo.   
Os indicadores desta competencia poden facilitar o adestramento de cada un dos 
descritores que enunciamos a continuación:  
• Identificar as implicacións que ten vivir nun Estado social e democrático de dereito 
referendado por unha norma suprema chamada Constitución Española.  
• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.  
• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.  
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
É fundamental que o alumnado descubra a súa identidade persoal a través dunha 
apertura ao significado último e global da súa existencia humana. A súa iniciativa 
persoal dependerá sempre que adestre nun auto coñecemento, en explorar as súas 
potencialidades, en buscar o sentido a cada unha das cousas que acontecen na súa 
vida.  
O espírito emprendedor do alumno formarase a partir da disposición e actitude que 
poida dispoñer. Será dotado de destrezas e habilidades para que a transformación 



 

social do mundo no que vivimos sexa unha realidade grazas ao espírito de 
emprendemento do alumno.  
Neste caso, os descritores para adestrar serían:  
• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  
• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.  
• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema  
• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.  
Aprender a aprender  
A Relixión Católica contribúe igualmente ao desenvolvemento da competencia de 
aprender a aprender, fomentando as capacidades a través da educación, o impulso do 
traballo en equipo, a síntese da información e opinión. Así mesmo, o ensino relixioso 
axuda aos alumnos a ser protagonistas da súa propia aprendizaxe como resposta á 
vontade de Deus de que o ser humano colabore activa e libremente co plan por El 
establecido. Por iso, aprender a aprender leva consigo non só unha proposta 
consensuada de sentimentos, valores e actitudes, senón un marco de referencia 
aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións, que debe ser crisol na busca 
da verdade e do ben.  
Os descritores que utilizaremos para adestrar esta competencia serían:  
• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións executivas...  
• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.  
• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente...  
• Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 
aprendizaxe.  
Competencias específicas na área de Relixión e Moral Católica  
O ensino relixioso católico estrutúrase a partir de catro dimensións que fundamentan 
as competencias específicas do ensino relixioso católico.  
• Dimensión cultural e histórica. Está presente no ensino relixioso, dado que o 
patrimonio cultural, histórico e antropolóxico-axiolóxico que gran parte das sociedades 
reciben do pasado está vertebrado por contidos relixiosos.  
• Dimensión ético-moral. Esta dimensión fai posible a maduración na responsabilidade, 
o exercicio da solidariedade e da caridade. Todo iso fundamentado na Palabra e nos 
feitos de Xesús Cristo.  
• Dimensión humanizadora. Faculta o alumno para dar resposta ás súas interrogantes 
máis radicais, facendo á súa vez posible a formación de homes e mulleres conscientes, 
críticos, libres e creadores.  
• Dimensión epistemolóxica. Os seus contidos son saberes cunha fundamentación e 
unha metodoloxía científica propia, implantados con rigor e tradición no noso 
contorno cultural 
 
 
 ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS  
 
Bloque 1. O sentido relixioso do home  
• A incapacidade do ser humano para ser feliz reclama a salvación.  
• A plenitude do ser humano está na relación con Deus.  



 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  
• O pobo de Israel como depositario da sabedoría de Deus.  
• Os libros sapienciais enriquecen a humanidade.  
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación  
• Xesús Cristo, desvela o Pai.  
• As tentacións de Xesús: obstáculo ao cumprimento do plan de Deus.  
• Xesús envía os discípulos para continuar coa súa misión salvífica.  
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa  
• Os sacramentos ao servizo da misión da Igrexa: Confirmación, Orde e Matrimonio.  
• A Pascua, tempo de resurrección. Os froitos da resurrección de Xesús: a alegría e a 
paz.  
• Os cristiáns, testemuñas da resurrección.  
 
 CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA 
ÁREA  
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o 
docente pasa a ser un xestor de coñecemento dos alumnos e o alumno adquire un 
maior grao de protagonismo.  
En concreto na área de Relixión Católica:  
Os alumnos deben comprender a mensaxe cristiá, o cal fundamenta e motiva os 
valores e as actitudes básicas e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, 
preténdese que o alumno adquira as competencias axeitadas á súa idade e ao tempo 
de cada etapa. 
Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se 
non se desenvolven todas as capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se 
encontra constitutivamente a capacidade transcendente; por iso, debemos ter en 
conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que serán base para 
construír a súa identidade e a dos outros.  
Na materia de Relixión Católica utilizaremos unha metodoloxía que respectará os 
seguintes principios:  
Recoñecemento do rol do docente. O docente é peza clave na elaboración e 
implementación de actividades de aula axustadas ao grupo concreto ao que está 
ensinado. A súa formación resulta, polo tanto, fundamental á hora de garantir o éxito 
do proceso de aprendizaxe.  
Adaptación ao ámbito emocional e cognitivo dos estudantes respectando o 
desenvolvemento psico-evolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 
combinar de xeito adecuado o concreto e o abstracto, o traballo individual e o grupal, 
o manipulativo, experiencial e visual cos aspectos conceptuais.  
Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os 
estudantes son iguais, non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as mesmas 
estratexias. A atención á diversidade e o desenvolvemento da inclusión comeza na 
asunción deste principio fundamental.  
Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes estarán ao servizo da 
formación humana. A materia de relixión, desde a súa clave personalizadora, require 
que todo tipo de aprendizaxes, instrumentais, cognitivas, actitudinais, socioafectivas 
non sexan consideradas fin en si mesmos senón que estean ao servizo da formación 
integral do ser humano. 



 

Cada unha das fortalezas individuais do alumnado axudarannos a definir a 
predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que cómpre 
realizar estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade 
para que todo o alumnado chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan 
para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.  
Nesta área, os alumnos inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da 
vida enraizada no máis profundo do ser, o alumno vai descubríndoa nos símbolos e 
signos do seu contorno, no progreso e a humanización do propio ser humano, na 
linguaxe narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación, e de forma máis 
concreta, na persoa de Xesucristo e a súa presenza na comunidade cristiá. Por todo 
iso, deberán manexar diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo 
colaborador como unha forma de vivenciar e experimentar todo o que fai referencia 
ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.  
Os contidos da área de Relixión Católica están 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, en experiencia, 
en vivencia, e aplicalo na medida do posible a contextos próximos aos alumnos. 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar 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? 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
Bloque 1. O sentido relixioso do home  
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 se 
alcanza na relación con Deus.  
4. Recoñecer que a relación con Deus fai a persoa máis humana.  
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  
1. Descubrir e apreciar a riqueza dos textos sapienciais na historia.  
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación  
1. Distinguir que a través 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 continúa na Igrexa.  
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa  
1. Diferenciar a achega dos sacramentos de servizo á 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. 
 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
Bloque 1. O sentido relixioso do home  
1.1. Identifica e xulga situacións nas que recoñece a imposibilidade de ser feliz.  



 

2.1. Busca, compara e comenta distintas expresións do desexo humano de salvación na 
literatura e música actuais.  
3.1. Descobre e explica porque os enterramentos, pinturas, ritos e costumes son signos 
da relación do home coa Divindade.  
4.1. Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia que o feito 
relixioso foi o motor de cambios para potenciar os dereitos humanos, a convivencia, o 
progreso e a paz.  
 
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia  
1.1. Identifica e valora expresións recollidas nos libros sapienciais que enriquecen e 
melloran a persoa.  
1.2. Investiga e contrasta a sabedoría popular con expresións da sabedoría de Israel 
emitindo un xuízo persoal.  
1.3. Propón, dialogando cos seus compañeiros, situacións e comportamentos onde se 
expresa a riqueza humana que aparece nos textos sapienciais. 
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da Historia da Salvación  
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.  
1.2. Identifica e sintetiza os trazos que Xesús desvela do Pai nos discursos do evanxeo 
de Xoán.  
2.1. Extrapola as dificultades que tivo Xesús na súa vida para obedecer o Pai con 
situacións que viven os seres humanos.  
3.1. Localiza e explica a misión apostólica nas expresións de Xesús recollidas nos 
evanxeos sinópticos.  
3.2. Constrúe un mapa comparativo das accións de Xesús e as da Igrexa.  
 
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa  
1.1. Coñece e explica con exemplos a razón pola que Confirmación, Orde e Matrimonio 
están ao servizo da Igrexa.  
1.2. Aprende e diferencia os signos e momentos celebrativos da Confirmación, a Orde 
e o Matrimonio.  
2.1. Sinala e explica os principais signos pascuais.  
2.2. Crea unha composición onde se exprese a alegría e a paz que experimentaron os 
discípulos ao se atoparen co Resucitado.  
3.1. Selecciona testemuños de cristiáns e xustifica o cambio xerado polo encontro co 
Resucitado.  
 
 EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  
Para rexistrar as evidencias de aprendizaxe vinculadas aos estándares utilizaremos 
portfolios de aprendizaxe na aula. Ao longo das distintas unidades didácticas iremos 
planificando a realización e a recollida de produtos que mostre o nivel de consecución 
do estándar e detalle a súa evolución ao longo do curso.  
O portfolio é unha ferramenta que permite avaliar o proceso de aprendizaxe 
consistente fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución do alumno; 
pode pautarse a recollida de evidencias ou deixar que o alumno seleccione cales quere 
mostrar. Cada evidencia leva unha reflexión engadida sobre o traballo realizado, as 



 

dificultades atopadas e os obxectivos de mellora persoal. O documento do portfolio 
pode realizarse en papel ou formato dixital.  
No anexo de avaliación preséntase un posible guión para a súa realización.  
As evidencias que podemos recoller na área de Relixión Católica poden ser:  
• Exercicios do libro ou da guía que traballen sobre os estándares definidos na 
unidade.  
• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe.  
• Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real.  
• Debuxos que representen aquilo que aprenderon.  
• Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado na aula. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

-Probas orais 30% 

-Traballos e probas escritas 30% 

-Interese e esforzo 40% 

 
 RECURSOS DIDÁCTICOS 
  
Suxerimos o uso dos materiais seguintes:  
Os seguintes materiais de apoio poden reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
área de Plástica:  
• Lapis, goma de borrar, lapis de cores, ceras brandas, rotuladores, témperas, regra, 
compás, tesoiras, cola, pinceis, plastilina.  
• Material reciclado: teas, tetra brik, papel de aluminio e macarróns.  
• Material reciclado: revistas, xornais, clips, cartón, papel de aluminio, papel de cores, 
chapas, tapóns, teas...  
• Ordenadores. 
• Material dixital: vídeos e crebacabezas de obras de arte, actividades interactivas 
compositivas, actividades de técnicas plásticas con barra de ferramentas.  
• Consulta de páxinas web e actividades de reforzo e ampliación para atender a 
diversidade do alumnado.  
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Primeira avaliación da 1ª a 3ª unidade 
Segunda avaliación da 4ª a 6ª unidade 
Terceira avaliación da 7ª a 9ª unidade 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN  
 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial  
Número de alumnos:  



 

Funcionamento do grupo (falan moito, cambian con facilidade de actividade...):  
Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos 
curriculares?  
Que necesidades identificas e como as vas abordar? (Planificación de estratexias 
metodolóxicas, xestión de 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? (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 grupais 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? 
 AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da 
realización e o 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.  
De igual modo propoñemos unha ferramenta para a avaliación da programación 
didáctica no seu conxunto, pódese realizar ao final de cada trimestre para recoller as 
melloras no seguinte. 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA. CURSO 2015/2016 

a)Introdución e contexto 

A presente programación trata de responder ás demandas educativas dun ensino 
humanístico pensado para a escola do século XXI, dinámica, plurilingüe e multicultural. 
O seu obxectivo prioritario é ir superando inercias metodolóxicas do pasado, na que o 
docente de lingua e literatura constituía un “intérprete único”dos textos, para 
converterse, progresivamente, nun “auxiliador” que acompañe a aprendizaxe do 
alumnado e o desenvolvemento das competencias básicas que lle permitan achegarse 
ao obxectivo central da nosa materia:aprender a comprender o mundo a través da 
palabra.En definitiva, trátase de aprender lingua para que as mozas e mozos sexan 
capaces defalar, ler e escribir sobre emocións, afectos e aventuras, para que a usen 
como instrumento eficaz nas relacións interpersoais e tamén para o recoñecemento da 
alteridade, como motor do pensamento e porta de acceso ao coñecemento. 

Por tanto, a nosa programación ten moi en conta os seguintes factores: 

a promoción do uso integral do repertorio lingüístico, discursivo, estratéxico e 
intercultural que posúe o alumnado e o desenvolvemento da súa competencia 



 

comunicativa, entendida en todas as súas vertentes: pragmática, lingüística, 
sociolingüística e literaria. 

a necesidade dun tratamento integrado das linguas, que potencie o desenvolvemento 
comunicativo do alumnado e que o faga consciente da riqueza cultural que supón ser 
unha persoa plurilingüe. Neste ámbito, consideramos fundamental a coordinación co 
Departamento de Lingua Castelá e Literatura, para evitar a repetición de contidos nos 
aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura 
ou o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos. 

no contexto anterior, a necesidade de ter en conta a situación da minorización da 
lingua galega; por tanto, cómpre favorecer o uso e aprendizaxe deste idioma 
impulsando a súa normalización social, explicando e desmontando os prexuízos e 
condicionantes históricos que dificultan ou limitan o seu uso en todos os contextos 
sociais, especialmente por parte da mocidade. 

por último, consideramos esencial a promoción da lectura e da reflexión literaria como 
instrumento para desenvolver a capacidade crítica e creativa do alumnado, dándolles 
acceso á memoria, á creatividade, á imaxinación, ao coñecemento doutras épocas e 
culturas e, sobre todo, a unha educación emocional que enriqueza a súa visión do 
mundo desde valores democráticos e de respecto á diversidade. Neste contexto, as 
nosas propostas lectoras terán moi en conta a coeducación, a promoción da paz e o 
respecto pola diferenza. 

En canto ao contexto específico do CPIEusebio Lorenzo Baleirón, a presente 
programación foi elaborada a partir das pautas propostas pola Comisiónde 
Coordinación Pedagóxica, entregadas pola Xefatura de Estudos aos distintos 
responsables dos departamentos didácticos. 

Este curso, como nos precedentes, o Departamento de Lingua Galega e Literatura 
participa no proxecto interdisciplinar que se vai levar a cabo en toda a ESO arredor do 
tema central deAs viaxes, que integraremos na programación de aula desde un 
enfoque lingüístico e literario. Este proxecto pretende coordinar as ensinanzas dos 
currículos de diferentes departamentos arredor dun eixo temático común. Desta 
maneira, nos diferentes cursos da ESO, vanse programar algúns contidos e actividades 
relacionados arredor deste tema dentro do currículo da materia. Ademais, o seu 
desenvolvemento levará asociadas diferentes saídas didácticas nas que os alumnos 
deben poñer en práctica as actividades elaboradas por cada departamento, e que 
demostren a aplicación dos contidos propostos e o correcto desenvolvemento das 
competencias. 

No curso 2015-2016, o alumnado dos catro cursos de Secundaria agrúpase do seguinte 
modo: en1º, vinte alumnos/as; en2º, trece; en3º, dezasete e, en4º, nove. 

Ademais, o noso Departamento seguirá colaborando, de modo activo, na selección de 
itinerarios lectores para o proxecto de centro daHora de ler,que durante os últimos 
cursos tivo unha repercusión moi positiva na mellora das capacidades e actitudes do 
alumnado en torno ao universo da lectura. 



 

b) Contribución da materia ao logro das competencias clave 

O artigo 2 do Decreto 86/2015 no seu apartado 3B sinala as competencias como un 
dos elementos do currículo definíndoas como “capacidades para aplicar de xeito 
integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a 
realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemascomplexos” e 
no seu artigo 3 fixa as sete competencias clave que o alumnado deberá desenvolver: 

Comunicación Lingüística (CCL) 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

Competencia dixital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

O concepto de competencia inclúe tanto os saberes como as habilidades e as actitudes 
e vai máis alá do saber e do saber facer, incluíndo o saber ser ou estar. Son, en fin, 
aquelas competencias que debe desenvolver un mozo ou unha moza ao finalizar o 
ensino obrigatorio 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 ó longo da vida. 

Todas as áreas do currículo deben participar, desde o seu ámbito correspondente, no 
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado, pero é evidente que 
contribuirán máis a unas ca a outras. Así, a propia concepción do currículo desta área, 
ao facer énfase no uso social da lingua en diferentes contextos comunicativos, pon en 
evidencia a súa contribución directa ao desenvolvemento de todos aspectos que 
conforman a competencia encomunicación lingüística. É esta a finalidade primeira da 
materia, a mellora da competencia lingüística, usando a linguaxe como instrumento de 
comunicación oral e escrita. Mais tamén cómpre destacar que as estratexias que 
constitúen a competencia comunicativa adquírense desde unha lingua determinada, 
pero non se refiren exclusivamente a saber usar esta lingua, senón ao uso da linguaxe 
en xeral. Esta característica da aprendizaxe lingüística ten unha gran importancia, xa 
que as aprendizaxes que se efectúan nunha lingua aplícanse á aprendizaxe doutras, 
cuxo coñecemento contribúe, á súa vez, a aumentar esta competencia sobre o uso da 
linguaxe en xeral. 

O acceso ao saber e á construción de coñecementos mediante a linguaxe relaciónase 
directamente coas competencias clave deaprender a aprender, e coa desentido de 
iniciativa e espírito emprendedor. A linguaxe, ademais de instrumento de 
comunicación, é un medio de representación do mundo e está na base do pensamento 



 

e do coñecemento, permite comunicarse con un mesmo, analizar problemas, elaborar 
plans e emprender procesos de decisión. En suma, regula e orienta a nosa propia 
actividade con progresiva autonomía. O emprego correcto da linguaxe contribúe a 
organizar o pensamento, a comunicar afectos e sentimentos, a regular emocións 
favorecendo o desenvolvemento de ambas competencias. Trataremos desde a nosa 
materia de estimular a imaxinación e fomentar a creatividade, o uso progresivamente 
autónomo dos medios de comunicación social, das TIC… 

Aotratamento da información e competencia dixital,a área contribúe en canto que 
proporciona coñecementos e destrezas para a busca, selección, tratamento da 
información e comunicación, en especial, para a comprensión de dita información, da 
súa estrutura e organización textual, e para a súa utilización na produción oral e 
escrita. O currículo da área inclúe o uso de soportes electrónicos na composición de 
textos (procesadores, buscadores, bases de datos …) o que significa algo máis ca un 
cambio de soporte, xa que afecta ás operacións mesmas que interveñen no proceso de 
escritura(planificación, execución do texto, revisión, selección de información …) e que 
constitúen un dos contidos básicos desta área. Por iso, na medida en que se utilicen 
estase mellorando á vez a competencia dixital, e o tratamento da información. Pero, 
ademais, os novos medios de comunicación dixitais que xorden continuamente, 
implican un uso social e cooperativo da escritura, o que permite concibir a aprendizaxe 
da lingua escrita no marco dun verdadeiro intercambio comunicativo. 

A lingua contribúe poderosamente ao desenvolvemento dacompetencia social e cívica, 
pois desde esta materia é obrigado facilitar, a través do traballo con diferentes tipos de 
textos e situacións de comunicación, a aproximación crítica á realidade, así como o 
coñecemento e exercicio dos valores democráticos e dos dereitos civís. Ademais, 
redunda na mellora das habilidades e destrezas para a convivencia, o respecto e o 
entendemento entre as persoas, xa que necesariamente a súa adquisición require o 
uso da lingua como base da comunicación. Aprender lingua é, ante todo, aprender a 
comunicarse cos outros, a comprender o que estes transmiten, a tomar contacto con 
distintas realidades e a asumir a propia expresión como modalidade fundamental de 
apertura aos demais. Por outra parte, na medida que unha educación lingüística 
satisfactoria valora todas as linguas como igualmente aptas para desempeñar as 
funcións de comunicación e de representación, analiza os modos mediante os que a 
linguaxe trasmite e sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, co obxecto 
de contribuír á erradicación dos usos discriminatorios da linguaxe, está contribuíndo 
ao desenvolvemento desta competencia. 

Ademais de recoñecer a propia lingua como elemento cultural de primeira orde, nesta 
área a lectura, comprensión e valoración das obras literarias contribúe ao 
desenvolvemento da competencia enconciencia e expresións culturais. 

Desde esta materia desenvólvense tamén aspectos dacompetencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía,xa que as análises de estruturas 
morfolóxicas, sintácticas e textuais supoñen un adestramento do razoamento lóxico, a 
súa sistematización, a aplicación dun método rigoroso. Por outra banda, a variedade 



 

temática dos textos debe poñer en contacto a materia co mundo científico e o 
contorno ambiental. 

En resumo, a lingua constitúe un instrumento de aprendizaxe do resto das áreas, e ten 
un papel fundamental no desenvolvemento integral da persoa, nas súas relación 
consigo mesma e cos outros e na súa forma de entender e explicar o mundo. 

Co desenvolvemento da nosa materia pretendemos contribuír ao logro das 
competencias clave, da seguinte maneira: 

Encomunicación lingüística: 

Ser progresivamente competente na expresión e comprensión de mensaxes, tanto 
orais como escritos, en diferentes contextos de comunicación. 

Comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de textos con intencións 
comunicativas diversas. 

Mellorar a competencia comunicativa a través do fomento da lectura (en coordinación 
coa biblioteca de centro, usando as bibliotecas de aula como recurso e tamén as 
actividades daHora de Ler). 

Coñecer reflexivamente o funcionamento da linguaxe e normas de uso, xa que a través 
da comprensión do sistema da lingua e as súas estruturas, podemos mellorar a 
comprensión e expresión oral e escrita. 

Ter en conta opinións alleas, respectando as diferenzas de criterio. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

Interpretar con precisión datos e informacións. 

Poñer en práctica procesos de razoamento que leven á resolución de problemas. 

Comentar lecturas relacionadas co mundo científico e matemático 

Encompetencias sociais e cívicas: 

Identificar preguntas ou problemas e obter conclusións baseadas en probas. 

Comprender e tomar decisións sobre uso de recursos naturais, coidado do medio 
ambiente e protección da saúde. 

Comprender de maneira crítica a realidade, incidindo en cuestións como o da linguaxe 
publicitaria e os seus códigos, para intentar formar unha cidadanía máis activa e 
consciente dos seus dereitos e deberes. 



 

Integrar os valores da coeducación e da mediación como fundamentos dunha 
sociedade realmente democrática, que resolva os conflitos mediante o diálogo e 
aposte pola igualdade de forma efectiva. 

Valorar o aporte das diferentes linguas e culturas para a evolución e progreso da 
humanidade. 

Valorar a lingua propia como instrumento comunicativo e como elemento de cohesión 
social da cidadanía galega. 

Superar prexuízos e estereotipos arredor da lingua galega, para favorecer o seu uso. 

Reforzar a estima do alumnado galego -falante pola súa lingua. 

Poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista. 

Encompetencia dixital: 

Utilizar as TIC como instrumento de traballo para informarse, aprender e comunicarse. 
Neste caso, o uso do ordenador vai ser unha ferramenta fundamental, sobre todo á 
hora de traballar con textos literarios ou a lectura de obras en soporte dixital. 

Valorar as TIC como unha ferramenta de comunicación e fonte de coñecemento, pero 
sen entendelas como un fin en si mesmo. 

Usar e valorar os distintos uso das TIC con espírito crítico, reflexionando sobre a súa 
incidencia nas nosas relacións sociais, tanto nos seus aspectos positivos como nos 
negativos. 

Conciencia e expresións culturais: 

Mostrar unha actitude aberta e respectuosa cara á diversidade de expresións artísticas 
e culturais, especialmente desde o ámbito literario. 

Valorar de modo positivo as diversas manifestacións culturais da contemporaneidade, 
establecendo relacións de contraste ou semellanza entre elas. 

Indagar na tradición cultural do pobo galego, tanto na súa vertente popular como 
culta. 

Aprender a aprender: 

Coñecer recursos e fontes para a recollida e selección de información. 

Ser capaz de obter información e transformala en coñecemento. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 



 

Elixir con criterio propio. 

Fomentar a curiosidade e a posta en dúbida de estereotipos e prexuízos culturais, 
raciais, lingüísticos ou ideolóxicos 

c) Concreción dos obxectivos xerais de etapa e dos obxectivos por curso 

c.1 Obxectivos xerais 

Utilizar a lingua galega, oralmente e por escrito, como instrumento para a 
comunicación e para a comprensión, análise e organización dos feitos e saberes de 
calquera tipo. 

Empregar a lingua galega para a comprensión e para a elaboración de informacións 
orais e escritas, atendendo ás súas características formais. 

Utilizar a lingua oral na actividade social e cultural de forma adecuada ás distintas 
situacións e funcións, adoptando unha actitude respectuosa e cooperativa. 

Valorar a lingua galega como a propia de Galicia, comprendendo as circunstancias 
históricas que marcaron a súa evolución e tamén as que condicionan o seu uso, para 
superar os prexuízos que dificultan o seu emprego en calquera contexto ou situación. 

Coñecer e respectar a realidade plurilingüe do mundo contemporáneo, valorando de 
modo positivo a riqueza que representa a diversidade cultural ao mesmo tempo que o 
mantemento dunha identidade colectiva que expresa a forma de ser de cada pobo. 

Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos que supoñen 
xuízos de valor clasistas, racistas ou sexistas. 

Coñecer as linguaxes específicas e analizar criticamente as funcións sociais dos medios 
de comunicación de masas. 

Valorar as variedades xeográficas do galego con vistas á aprendizaxe da lingua 
estándar libre de interferencias e prexuízos. 

Identificar os elementos formais e os mecanismos da lingua nos planos fonético e 
fonolóxico, morfosintáctico, léxico semántico e textual. 

Utilizar con progresiva autonomía e espírito crítico as redes sociais e as tecnoloxías da 
información para obter, interpretar e valorar informacións de diversos tipos e opinións 
diferentes. 

Recoñecer os elementos temáticos e formais que caracterizan un texto literario, así 
como as principais obras e autores/as da literatura galega. 

Comprender textos literarios utilizando coñecementos básicos sobre as convencións 
de cada xénero, os temas e motivos da tradición literaria e os recursos estilísticos. 



 

Relacionar os textos literarios con outras manifestacións artísticas contemporáneas, 
fomentando a creatividade e a imaxinación. 

Ler con fluidez, comprensión e actitude crítica, apreciando a literatura galega como 
patrimonio cultural e como estímulo para unha práctica literaria propia. 

Consolidar hábitos lectores entre a mocidade, en diversas modalidades textuais e 
formatos. 

c.2 Obxectivos por cursos 

1º da ESO 

Mellorar a capacidade de comprensión e expresión a nivel oral e escrito. 

Coñecer os trazos estruturais e característicos de distintas tipoloxías textuais. 

Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais 
ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección, 
atendendo as regras gramaticais. 

Organizar coherentemente o contido dunha comunicación, diferenciando o esencial do 
accesorio mediante esquemas e resumos. 

Analizar e valorar de forma crítica as mensaxes dos medios de comunicación, 
especialmente as que fomentan a violencia, o sexismo e a discriminación racial ou de 
calquera outro tipo. 

Mostrar respecto polas opinións alleas. 

Distinguir os elementos básicos da comunicación. 

Reflexionar sobre contidos gramaticais. Coñecer e analizar os elementos morfolóxicos, 
principalmente, e sintácticos que integran unha oración. 

Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información, 
para producir informacións propias e para resolver dúbidas e progresar na 
aprendizaxe. 

Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz. 

Coñecer e usar un léxico cada vez máis amplo e preciso. 

Coñecer e valorar a riqueza lingüística do mundo, especialmente no ámbito europeo e 
peninsular. 

Coñecer e detectar prexuízos lingüísticos, favorecendo a autoestima do alumnado 
galegofalante en calquera contexto ou situación comunicativa. 



 

Promover actitudes favorables cara a un plurilingüismo inclusivo que non marxine a 
lingua propia de Galicia. 

Fomentar o gusto pola lectura e as manifestacións artísticas contemporáneas (cine, 
vídeo -creación, banda deseñada, álbum ilustrado …) 

2º da ESO 

Mellorar a capacidade de comprensión e expresión a nivel oral e escrito. 

Coñecer os trazos estruturais e característicos de distintas tipoloxías textuais. 

Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais 
ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia,cohesión e corrección, 
atendendo as regras gramaticais. 

Organizar coherentemente o contido dunha comunicación, diferenciando o esencial do 
accesorio mediante esquemas e resumos. 

Analizar e valorar de forma crítica as mensaxes dos medios de comunicación, 
especialmente as que fomentan a violencia, o sexismo e a discriminación racial ou de 
calquera outro tipo. 

Mostrar respecto polas opinións alleas. 

Distinguir os elementos básicos da comunicación. 

Reflexionar sobre contidos gramaticais. Reflexionar sobre as relacións de palabras, 
morfolóxicas e sintácticas, dentro da oración simple. 

Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información, 
para producir informacións propias e para resolver dúbidas e progresar na 
aprendizaxe. 

Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz. 

Coñecer e usar un léxico cada vez máis amplo e preciso. 

Coñecer algúns datos significativos da historia da lingua galega, poñéndoos en relación 
con aspectos históricos, sociais e políticos. 

Coñecer e detectar prexuízos lingüísticos, favorecendo a autoestima do alumnado 
galegofalante en calquera contexto ou situación comunicativa. 

Promover actitudes favorables cara a un plurilingüismo inclusivo que non marxine a 
lingua propia de Galicia. 

Valorar de forma crítica as mensaxes dos medios de comunicación. 



 

Fomentar o gusto pola lectura e as manifestacións artísticas contemporáneas (cine, 
vídeo -creación, teatro, banda deseñada, álbum ilustrado …) 

3º da ESO 

Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e 
con diferentes intencións comunicativas. 

Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación 
audiovisual. 

Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, 
de forma individual ou en grupo. 

Realizar exposición orais planificadas coa axuda das TIC. 

Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con 
diferentes intencións comunicativas. 

Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información, 
para producir informacións propias e para resolver dúbidas e progresar na 
aprendizaxe. 

Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais 
ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección, 
atendendo as regras gramaticais. 

Coñecer e usar un léxico amplo e preciso. 

Coñecer e aplicar as regras ortográficas para conseguir unha comunicación eficaz. 

Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo. 

Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras da lingua e identificar os prexuízos, fomentando a estima da 
mocidade galegofalante polo seu idioma. 

Recoñecer e valorar as variedades da lingua e identificar o estándar como variante 
unificadora. 

Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega e elaborar traballos, coa 
axuda das TIC, que permitan situar no seu contexto histórico os textos literarios máis 
representativos. 

Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros e 
etapas da literatura galega, poñéndoos en relación con outras manifestacións artísticas 



 

que entren en diálogo cultural con eles (artes plásticas, cine, música, vídeo-creación, 
documentais, banda deseñada, álbum ilustrado…) 

(Re)crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na clase. 

4º da ESO 

Comprender e interpretar o sentido global das mensaxes orais en distintos ámbitos e 
con diferentes intencións comunicativas. 

Escoitar e comprender o sentido global de informacións procedentes da comunicación 
audiovisual. 

Integrar informacións diversas sobre un mesmo tema para que o alumnado sexa quen 
de argumentar (oralmente e por escrito) axustándose a un guión previo, seguindo 
unha orde lóxica e adecuando á linguaxe á situación comunicativa. 

Coñecer e aplicar estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, 
de forma individual ou en grupo. 

Realizar exposición orais planificadas coa axuda das TIC. 

Ler de maneira comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos e con 
diferentes intencións comunicativas. 

Usar os recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter e manexar información, 
para producir informacións propias e para resolver dúbidas e progresar na 
aprendizaxe. 

Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá, das relacións sociais 
ou do ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión e corrección, 
atendendo as regras gramaticais. 

Dar a coñecer os procedementos de estruturación da lingua galega, en especial en 
canto ao compoñente sintáctico, para coñecer os mecanismos de formación de 
mensaxes complexas. 

Coñecer e usar un léxico amplo e preciso.Coñecer e aplicar as regras ortográficas para 
conseguir unha comunicación eficaz. 

Coñecer, analizar e interpretar as linguaxes específicas dos medios de comunicación e 
das redes sociais, así como o seu poder na orientación da opinión pública e os 
intereses que poden representar ou ocultar. 

Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e como instrumentos de 
cohesión social dunha comunidade. 



 

Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia, coñecer as principais 
iniciativas normalizadoras da lingua e identificar os prexuízos, fomentando a estima da 
mocidade galegofalante polo seu idioma. 

Recoñecer e valorar as variedades da lingua e identificar o estándar como variante 
unificadora. 

Identificar as distintas épocas e períodos da literatura galega e elaborar traballos, coa 
axuda das TIC, que permitan situar no seu contexto histórico os textos literarios máis 
representativos. 

Ler de maneira comprensiva, expresiva ou dramatizada textos de distintos xéneros e 
etapas da literatura galega, poñéndoos en relación con outras manifestacións artísticas 
que entren en diálogo cultural con eles (artes plásticas, cine, música, vídeo-creación, 
documentais, banda deseñada, álbum ilustrado…) 

(Re)crear textos con intención literaria a partir de modelos traballados na clase. 

Promover a adquisición dun criterio estético para a selección de lecturas. 

Ler con fluidez, comprensión e actitude crítica, considerando a lectura como fonte de 
pracer, ampliación de experiencias, coñecemento do patrimonio cultural e como 
estímulo para a práctica literaria. 

d) concreción dos estándares de aprendizaxe 

Lingua Galega e Literatura. ESO. 1º Curso 

Temporalización 

Grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándares de aprendizaxe 

Procedementos de avaliación 

Instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

As pautas serán dadas no1º trimestre 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de entender as novas dun xornal. 



 

LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos 
(noticias de actualidade). 

Procura de información na rede seguindo unhas pautas dadas 

Lectura de xornais impresos e dixitais 

Observación directa 

É quen de elaborar resumos 

LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a 
resumos. 

Elaboración de resumos orais e escritos 

Elaboración de novas semellantes ás lidas 

Recollida das producións textuais nun portfolio 

As pautas serán dadas no1º trimestre 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de distinguir a idea xeral e as secundarias. 

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en 
textos orais do ámbito social e educativo. 

Intervencións para preguntar o que non entende 

Intervencións para responder ao que se lle pregunta 

Rexistro de intervencións na Libreta de Aula 

Normalmente é quen de respectar as instrucións dadas para a realización das tarefas 

LGB1.2.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva 
autonomía. 

Escoita activa 

Seguimento do cumprimento das indicacións dadas a través das tarefas realizadas 

Observación directa 

As pautas serán dadas no1º trimestre 



 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É respectuoso/a con todos os membros da comunidade educativa e intervén 
educadamente. 

LGB1.3.1. Coñece e aprecia as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 
(intervén na orde que lle corresponde, manifesta respecto polas opinións alleas e 
recoñece e rexeita a linguaxe discriminatori). 

Intervención en conversas espontáneas 

Intervención en conversas reflexivas 

Intervención en debates 

Observación directa 

Rexistro de intervencións na Libreta Aula 

Comprende o significado da linguaxe non verbal 

LGB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o significado da linguaxe non verbal. 

Sesións de gravacións de textos preparados, así como de conversas espontáneas 

Observación directa 

Rexistro no caderno 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de resumir unha noticia e entender o seucontido 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias 
deprogramas informativos. 

Seguimento de programas informativos 

Resumo de noticias 

R Rexistro no caderno de aula 

LGB1.4.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de 
comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 



 

Comparación da mesma noticia en diversos medios dixitais e impresos 

Análise de titulares de prensa e de contidos ideolóxicos 

Traballo en grupo con exposición oral de conclusións 

LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou 
discriminacións. 

Análise de opinións ou actitudes extraídas da realidade 

Análise de vídeos e documentais 

Planificación de debates sobre o tema 

Observación directa 

Simulación de situación reais de conversa 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de seleccionar información importante e presentala de modo que se entenda 

LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás súas producións. 

Procura de información en buscadores, blogues e páxinas web 

Traballo coas TIC 

Rexistro no caderno de aula 

LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente 
atractivas. 

Elaboración de traballos individuais ou colectivos 

Exposición oral de traballos con apoio das TIC 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de corricir os seus erros na fala e de valorar con orgullo os seus trazos dialectais 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia correcta, recoñece os erros de produción 
oral propia e allea e propón solucións para melloralas. 



 

Intervencións orais na aula e no entorno escolar 

Actividades orais de aula 

Recitados poéticos 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 
pronuncia da lingua galega. 

Intervencións orais na aula e no entorno escolar 

Observación de aula 

LGB1.6.3. Usa, se a posúe, a variante dialectal propia e asúmea como a variedade 
habitual do seu contexto. 

Intervencións orais na aula e no entorno escolar 

Observación de aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de falar con fluidez e naturalidadeen galego con trazos fonéticos e gramaticais 
axeitados 

LGB1.7.1. Produce textos orais, en intervencións espontáneas, adecuadas á situación 
eá intención comunicativa desexada, con coherencia, cohesión e corrección. 

Intervencións orais na aula e no entorno escolar 

Observaciónde aula 

Probas de rexistro oral con gravacións 

LGB1.7.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas respectando as 
regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal 
xordo). 

Intervencións orais na aula 

Deseño de debates sobre temas de actualidade 

Simulación de conversas en diferentes contextos comunicativos 

Observación de aula 



 

Xogos de conversa 

Dramatizacións 

Debates na aula 

LGB1.7.3. Emprega nas intervencións orais espontáneas expresións propias do galego 
(fraseoloxía adecuada). 

Intervencións orais na aula 

Observación de aula 

LGB1.7.4. Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

Intervencións orais na aula, planificadas ou non 

Observación de aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de escoitar e de intervir oralmente con educación 

LGB1.8.1. Intervén en debates e coloquios do ámbito educativo, respectando as regras 
de interacción. 

Argumentación e contraargumentación oral planificada 

Observación de aula 

LGB1.8.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións da persoa moderadora 
nos debates e coloquios. 

Exposición oral planificada 

Respecto polas pautas de convivencia 

Observación de aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de organizar as súas exposicións e de falar cun mínimo decoro ante un público, 
cunha linguaxe básica coidada 

LGB1.9.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou 
informais breves. 



 

Elaboración de traballos acompañados dun guión previo, individuais ou en grupo 

Elaboración de esquemas sobre un tema concreto 

Rexistro no caderno 

Guión e esquema de traballo 

LG1B1.9.2. Respecta os aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a posta en escena, 
os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e 
diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade 

Exposición oral dunha noticia, un tema ou unha anécdota de carácter persoal 

Observación de aula 

Rexistroaudiovisual 

LGB1.9.3. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da situación comunicativa. 

Exposición oral dunha noticia, un tema ou unha anécdota de carácter persoal 

Observación de aula 

LGB1.9.4. Incorpora progresivamente palabras propias do nivel formal ás súas 
producións orais. 

Exposición oral dunha noticia, un tema ou unha anécdota de carácter persoal 

Observación de aula 

LGB1.9.5. Analiza similitudes e diferenzas entre discursos formais e espontáneos. 

Exposición oral dunha noticia, un tema ou unha anécdota de carácter persoal 

Exercicios de aula 

LGB1.9.6. Recoñece e avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de 
evitalos. 

Exposición oral dunha noticia, un tema ou unha anécdota de carácter persoal 

Gravación audiovisual 

Observación de aula 



 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse ao longo de todo o 
curso 

É quen de comunicarse cos demais de modo espontáneo 

LGB1.10.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e 
expresa a súa opinión, fai invitacións e ofrecementos, e pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas. 

Exposición oral dunha noticia, un tema ou unha anécdota de carácter persoal 

Observación de aula 

LGB1.10.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique 
solicitar unha información ou un servizo. 

Simulacións dramatizadas en contextos da vida cotián 

Exercicios orais de simulación de contextos comunicativos 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de organizar a información e de comunicarse ampliando léxico e contrastando 
os datos que manexa 

LGB2.1.1. Utiliza técnicas de análise e síntese do contido: subliñados, esquemas e 
resumos. 

Utilización en apuntes teóricos, guións de traballo e como apoio a exposicións 
individuais ou en grupo 

Caderno de aula 

Traballos de busca de información 

Apuntamentos 

LGB2.1.2. Recoñece a intencionalidade do emisor a partir de elementos contextuais 
explícitos. 

Simulación de conversas 

Práctica de aula 

LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas. 



 

Utilización en apuntes teóricos, guións de traballo e como apoio a exposicións 
individuais ou en grupo 

Caderno de aula 

LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou 
deduce o significado polo contexto. 

Utilización en apuntes teóricos, guións de traballo e como apoio a exposicións 
individuais ou en grupo 

Caderno de aula 

LGB2.1.5. Interpreta o significado de elementos non lingüísticos (símbolos, iconas, 
etc.). 

Análise de iconas en locais e edificios e tamén na linguaxe dixital 

Mensaxes electrónicas 

LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a 
través de distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de 
internet. 

Utilización en apuntes teóricos, guións de traballo e como apoio a exposicións 
individuais ou en grupo 

Observación na aula 

Traballos de investigación 

LGB2.1.7. Contrasta os contidos analizados cos coñecementos propios, antes e despois 
da lectura. 

Lectura e comentario de aula 

Posta en común de opinións sobre un texto 

Observación de aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de utilizar a tecnoloxía cunha finalidade comunicativa 

LGB2.2.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: 
mensaxes electrónicas ou de móbil, de correo electrónico, normas e instrucións de 
uso. 



 

Simulación de situación comunicativas entre adolescentes a través de medios dixitais 

Observación de aula 

Exercicios coas TIC 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de sintetizar ideas con lóxica argumental 

LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, 
especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial. 

Lectura e comentario de aula 

Exercicios de resumo 

Utilización en apuntes teóricos, guións de traballo e como apoio a exposicións 
individuais ou en grupo 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de desenvolver a aprendizaxe autónoma con auxilio de fontes de informacion 
diversas 

LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs 
educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos soportes. 

Utilización en apuntes teóricos, guións de traballo e como apoio a exposicións 
individuais ou en grupo 

Observación na aula 

LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con 
progresiva autonomía. 

Escoita activa 

observación na aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de buscar información básica 



 

LGB2.5.1. Usa de forma guiada as bibliotecas e as TIC para obter información e 
consultar modelos de composición escrita. 

Escoita activa 

Observación na aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de distinguir e evitar mensaxes que conteñen prexuízos e insultos 

LGB2.6.1. Manifesta unha actitude crítica ante as mensaxes que transmiten prexuízos 
e reflexiona sobre os usos lingüísticos discriminatorios. 

Debate 

Coloquio 

Conversa informal 

Observación na aula 

LGB2.6.2. Identifica e evita o uso de expresións habituais que evidencian prexuízos de 
distinta natureza: relixiosos, raciais e sexistas. 

Debate 

Coloquio 

Conversa informal 

Observación na aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de falar ben en voz alta 

LGB2.7.1. Le en voz alta con dicción, entoación e ritmo adecuados e con respecto pola 
puntuación do texto. 

Lectura pública 

Recitado poético 

Lendas e contos 



 

Anécdotas e relatos persoais 

Observación na aula 

LGB2.7.2. Le en voz alta seguindo os patróns fonéticos do galego. 

Lectura pública 

Observación na aula 

LGB2.7.3. Utiliza recursos das TIC para rexistrar a voz. 

Gravacións de intervencións e comentarios sobre libros 

Observación na aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de escribir con corrección e no rexistrolingüístico adecuado 

LGB2.8.1. Utiliza esquemas sinxelos e notas para ordenar as ideas e estruturar o 
contido do texto. 

Elaboración de traballos 

Presentación de temas e noticias 

Caderno de aula 

Portfolio 

LG2.8.2. Adecúa o texto ao rexistro coloquial ou formal segundo o requira a situación 
comunicativa. 

Lectura pública 

Dramatizacións 

Conversa e debate 

Observación na aula 

LGB2.8.3. Utiliza elementos lingüísticos e discursivos esenciais para a cohesión das 
ideas: conectores textuais básicos, e concordancias dentro do sintagma nominal e 
dentro do sintagma verbal. 

Exercicios escritos 



 

Creación literaria 

Textos expositivos, informativos e descritivos 

Cadernos de aula 

Probas escritas 

Portfolio 

LGB2.8.4. Puntúa o texto en relación coa organización oracional e a forma do texto (os 
parágrafos e a distribución e organización das ideas expresadas). 

Exercicios escritos 

Creación literaria 

Textos expositivos, informativos e descritivos 

Cadernos de aula 

Probas escritas 

Portfolio 

LGB2.8.5. Revisa o texto con respecto ás normas morfolóxicas, ortográficas e 
tipográficas. 

Exercicios escritos 

Creación literaria 

Textos expositivos, informativos e descritivos 

Cadernos de aula 

Probas escritas 

Portfolio 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de comunicarse por diversas canles 

LGB2.9.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes 
electrónicas ou de móbil. 



 

Exercicios escritos 

Creación literaria 

Textos expositivos, informativos e descritivos 

Cadernos de aula 

Probas escritas 

Portfolio 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Entende un xornal e sabe redactar unha noticia sinxela 

LGB2.10.1. Produce, a partir dun modelo, textos propios dos medios de comunicación, 
fundamentalmente, noticias, en formato papel ou dixital. 

Exercicios escritos 

Creación literaria 

Textos expositivos, informativos e descritivos 

Cadernos de aula 

Probas escritas 

Portfolio 

LGB2.10.2. Coñece a estrutura do xornal (seccións e xéneros) e os elementos 
paratextuais que acompañan as noticias. 

Análise de noticias 

Cadernos de aula 

Probas escritas 

Portfolio 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de elaborar textos sinxelos e coherentes 



 

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e 
expositivos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e 
conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas. 

Exercicios escritos sobre modelos previos 

Textos expositivos, informativos e descritivos 

Textos de autoavaliación ou reclamación 

Cadernos de aula 

Probas escritas 

Portfolio 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de elaborar textos sinxelos e coherentes 

LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e 
exposicións de ideas e conceptos. 

Exercicios escritos 

Creación literaria 

textos expositivos, informativos e descritivos 

Observación na aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de editar correctamente textos en formatos electrónicos 

LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de 
textos para organizar os contidos e mellorar a presentación. 

Uso das TIC para traballos, exposicións e edición de textos con acompañamento 
audiovisual 

Exposicións de aula 

LGB2.13.2. Emprega os correctores ortográficos para resolver dúbidas e revisar a 
ortografía. 



 

Uso das TIC para traballos, exposicións e edición de textos con acompañamento 
audiovisual 

Observación na aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de corrixir os seus erros sen enfadarse 

LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das producións 
propias e alleas. 

Escoita activa e capacidade autocrítica 

Observación na aula 

LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha 
actitude positiva de superación. 

Escoita activa e capacidade de diálogo 

Observación na aula 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo ocurso 

É quen de falar con propiedade 

LGB3.1.1. Utiliza un vocabulario amplo e preciso para expresarse con claridade nun 
rexistro axeitado á situación. 

Elaboración de textos orais ou escritos 

Observación na aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de falar sen que pareza castelán 

LGB3.2.1. Recoñece e pronuncia correctamente os fonemas propios da lingua galega. 

Probas de contidos orais 

Exposicións orais 



 

Gravacións de voz 

Resumos orais das lecturas 

Observación na aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de buscar información correctamente 

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de 
palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de 
consulta. 

Elaboración de traballos 

Exercicios escritos sobre variedades do galego 

Análise de textos de diversa tipoloxía 

Cadernos de aula 

Probas escritas 

Portfolio 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de escribir en galego estándar sen erros graves 

LGB3.4.1. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua 
galega. 

Probas escritas 

Exercicios, redaccións, 

Creación de textos, literarios ou non 

Cadernos de aula 

Probas escritas 

Portfolio 



 

LGB3.4.2. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos 
textos. 

Probas escritas 

Exercicios, redaccións, 

Creación de textos, literarios ou non 

Caderno de aula 

Probas escritas 

Portfolio 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Puntúa regularmente os textos 

LGB3.5.1. Analiza e usa correctamente a puntuación de acordo coa cohesión textual. 

Probas escritas 

Exercicios, redaccións, 

Creación de textos, literarios ou non 

Caderno de aula 

Exames 

Porfolio 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Ten nocións gramaticais básicas 

LGB3.6.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, utiliza este 
coñecemento para corrixir erros e distingue as flexivas das non flexivas. 

Probas escritas 

Exercicios, redaccións, 

Creación de textos, literarios ou non 



 

Probas escritas 

Caderno de aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Ten pronomes gramaticais básicas 

LGB3.7.1. Recoñece e explica nos textos as referencias deícticas persoais. 

Probas escritas 

Exercicios, redaccións, 

Creación de textos, literarios ou non 

Probas escritas 

Caderno de aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Sabe relacionar oracións a través de nexos básicos 

LGB3.8.1. Identifica, explica e usa distintos tipos de conectores textuais máis comúns, 
en particular os temporais e explicativos. 

Probas escritas 

Exercicios, redaccións, 

Creación de textos, literarios ou non 

Probas escritas 

Caderno de aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Ten nocións gramaticais básicas 

LGB3.9.1. Producir textos orais e escritos de diferentes xéneros, usando as regras de 
concordancia. 

Probas escritas 



 

Exercicios, redaccións, 

Creación de textos, literarios ou non 

Probas escritas 

Caderno de aula 

Exercicios de creación literaria 

LGB3.9.2. Identificar as función sintácticas no seo da oración. 

Probas escritas 

Exercicios, redaccións, 

Análise de textos 

Probas de contidos con exercicios 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Distingue a intención comunicativa do interlocutor 

LGB3.10.1. Recoñece as modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación coa intención comunicativa do 
emisor. 

Probas escritas 

Exercicios, redaccións, 

Análise de textos 

Probas de contidos con exercicios 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Intente corrixir os erros para mellorar 

LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir 
da avaliación e autoavaliación. 

Escoita activa 

Capacidade autocrítica 



 

Diálogo e negociación 

Asimilación de procesos 

Portfolio 

Caderno de aula 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Aprende a evitar tópicos expresivos e culturais que emprobrecen arealidade 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas erelacionados cos elementos transversais,evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

Probas escritas 

Exercicios, redaccións, 

Creación de textos, literarios ou non 

Traballo conprogramas de edición de textos 

Revisiónde material elaborado 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Relaciona varias linguas nas súas semellanzas léxicas ou estruturais 

LGB3.13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a 
comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

Probas escritas 

Exercicios, redaccións, 

Creación de textos, literarios ou non 

Coordinación co profesorado de linguas e posta en común de datos 

Bloque 4. Lingua e sociedade 



 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Amosa autoestima pola súa fala e polos nosos sinais identitarios 

LGB4.1.1. Valora a lingua como instrumento co cal se constrúen todos os saberes e 
como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade dun pobo a través da 
identificación de elementos lingüísticos de noso na literatura de tradición oral e no 
xénero humorístico. 

Escoita activa 

Debate de ideas 

Coloquio 

Simulacións sobre feitos cotiáns 

Reflexión a partir de textos literarios, documentais ou programas audiovisuais 

Viñetas sobre a lingua 

Observacion na aula 

Debates 

Traballos de investigación e con programas ou documentais da TVG 

LGB4.1.2. Coñece as linguas que se falan en Galicia. 

Probas de contido 

Observación na aula 

LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona. 

Elaboración de traballos 

Investigación na rede 

Traballos de investigacióncon apoio audiovisual e das TIC 

LGB4.1.4. Coñece recursos en rede de lecer (literatura de tradición oral, música e 
xogos) en lingua galega adaptados á súa idade. 

Escoita activa 

Participación en actividades culturais e artísticas, tanto no centro como fóra 



 

Lecturas 

Contacontos 

Actividades complementarias de culturatradicional 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É consciente de que o uso dunha lingua depende de moitos factores ambientais 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia a partir do estudo do 
seu contexto familiar e a do resto do alumnado. 

Investigación no entorno social mediante enquisas e entrevistas persoais 

Intervención con acción normalizadoras que incidan na reflexión sobre o idioma 

Traballos de investigación 

Actividades de entrevista e enquisa no entorno familiar 

LGB4.2.2. Coñece e valora os antropónimos galegos. 

Reflexión teórica sobre a castelanización ou galeguización do propio nome e dos 
apelidos 

Xogos cos nomes 

Traballos de investigación 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Amosa autoestima lingüística 

LGB4.3.1. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

Debate de ideas 

Contraste oral de opinión 

Reflexión autocrítica a partir de datos obxectivos e científicos 

Traballos de reflexión sobre prexuízos e preconceptos 



 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de saber que o uso das linguas está regulado pola lei 

LGB4.4.1. Coñece a lexislación que regula os dereitos lingüísticos individuais. 

Realización de probas de contido 

Probas escritas de contido 

Traballos de investigación 

É quen de percibir opinións negativas sobre o galego que non responden á realidade 

LGB4.5.1. Coñece o que é un prexuízo. Detecta e analiza a presenza de novos e vellos 
prexuízos cara ao galego na súa práctica lingüística e na do seu contorno. 

Escoita activa 

Debate de ideas 

Coloquio 

Simulacións sobre feitos cotiáns 

Reflexión a partir de textos literarios, documentais ou programas audiovisuais 

Viñetas sobre a lingua 

Traballo con textos literarios e con documento audiovisuais de internet 

Análise de situación reais 

Reflexión a través de textos literarios 

As actividades prácticasou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Ten autoestima polafala da súa zona, usándoa con naturalidade e confianza 

LGB4.6.1. Aprecia as variantes diatópicas dogalego como símbolo de riqueza lingüística 
e cultural. 

Escoita activa 

Reflexión crítica a través do debate en torno ao concepto de identidade 



 

Traballo deinvestigación 

Debate de ideas 

LGB4.6.2. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios 
da súa zona. 

Autocoñecemento 

Reflexión crítica sobre historia e situación social da lingua 

Exercicios arredor da autoestima colectiva 

Debate de ideas 

Situacións de conversa que favorezan usos dialectais 

LGB4.6.3. Coñece as principais variantes diatópicas do galego e clasifica producións 
lingüísticas segundo o bloque dialectal ao que pertencen. 

Investigación e reflexión teórica 

Escoita de textos 

Contacto con falantes doutras zonas 

Proba de contidos 

Traballo con mapas 

Bloque 5. Educación literaria 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de ler e de interpretar o que le emitindo un xuízo razonado 

LGLB5.1.1. Le, con regularidade e de maneira guiada, obras literarias para desenvolver 
o criterio lector; expón unha opinión persoal sobre a lectura dunha obra axeitada á 
idade, relaciona o seu sentido coa propia experiencia e outros coñecementos 
adquiridos, e asimila os trazos estéticos xerais que definen cada texto. 

Lectura de obras litearais 

Reseña de contido 

Comentario guiado 



 

Debate en Clube de Lectura 

Posta en común a través do coloquio 

Recreación de historias 

Análise de temas e personaxes 

Análise do uso estético da linguaxe 

Probas de lectura 

Comentarios de lectura 

Resumos orais 

Valoracións persoais 

Recreación de textos 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de percibir os trazos distintivos dun texto de ficción 

LGLB5.2.1. Compara textos literarios e non literarios e describe as súas diferenzas e 
similitudes. 

Reflexión teórica 

Exercicios de comparación de textos 

Recreación de modelos previos 

Proba de contidos 

Traballos de investigación 

LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos 
característicos máis xerais. 

Reflexión teórica 

Comparación con textos 

Recreaciónliteraria 

Proba de contidos 



 

Exercicios de creación literaria con modelos previos 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Amosa gusto pola lectura dramatizada 

LGLB5.3.1. Le expresiva e comprensivamente, fai audicións de poemas recitados ou 
cantados, sinala a temática ou temáticas abordadas e describe os valores estilísticos 
dos textos. 

Xogos de recitado e dramatización 

Lecturas en actos públicos e festas escolares 

Reflexión oral sobre o valor artístico da literatura 

Gravacións de aula 

Observación na aula 

Probas orais 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Entende contos e relatos breves 

LGLB5.4.1. Le expresiva e comprensivamente textos narrativos breves e recoñece a 
funcionalidade dos elementos formais básicos. 

Sesións de narración oral 

Reflexión teórica sobre técnicas e recursos narrativos 

Observación de aula 

Exercicios de creación literaria con modelos previos 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de interesarse polo xogo teatral 

LGLB5.5.1. Le dramatizada e comprensivamente, visiona pezas teatrais e aprecia os 
seus compoñentes e procedementos máis relevantes. 

Xogos de dramatización 



 

Representación de obras teatrais 

Representacións de escenas teatrais 

Lecturas públicas e colectivas 

Rexistro audiovisual 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

É quen de desenvolver textos literarios cunha mínima dose de creatividade 

LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos 
literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula. 

Obradoiro literario 

Xogos e exercios de creación literaria con modelos previos 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Sabe diferenciar a linguaxe da banda deseñada e das cancións como elementos 
creativos 

LGLB5.7.1. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos do cómic como linguaxe 
artística. 

Obradoiro de banda deseñada 

Conversión de textos narrativos en banda deseñada 

Elaboración creativa debanda deseñada en grupos 

LGB5.7.2. Identifica e describe, nun cómic dado, os principais trazos definitorios. 

Obradoiro de banda deseñada 

a partir de modelos previos 

Lectura de banda deseñada e comentario crítico 

LGLB5.7.3. Describe e caracteriza os trazos definitorios básicos da canción como 
linguaxe artística. 

Escolma de música e poesía 



 

Elaboración de letras para cancións 

Escoita na aula 

Recreación de letras para cancións 

LGB5.7.4. Identifica e describe, nunha canción dada, os seus principais trazos 
definitorios. 

Reflexión crítica sobre as letras das cancións pop para adolescentes 

Escoita na aula 

Resumos orais 

As actividades prácticas ou situacións de aprendizaxe realizaranse e xeraranse ao longo 
de todo o curso 

Sabe buscar información cunha axuda orientativa 

LGLB5.8.1. Familiarízase, seguindo unhas pautas orientadoras, co emprego dos fondos 
e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais, para a procura de 
información básica e a resolución de dúbidas de traballo. 

Busca de información para todo tipo de traballos e exercicios de aula 

Traballos de investigación 

Observación na aula 

3º de ESO 

d.1 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da temporalización 

Contidos 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

Bloque 1. Comunicación oral. Escoitar e falar 

B1.1. Comprensión e interpretación de textos orais propios dos medios de 
comunicación audiovisual, con especial atención ás entrevistas, noticias, crónicas e 
reportaxes. 



 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a 
estrutura de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual (entrevistas, 
noticias, crónicas e reportaxes). 

Todo o curso de xeito progresivo 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou 
resumos. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B1.2. Escoita crítica e reflexiva ante as mensaxes discriminatorias dos medios de 
comunicación, con especial atención aos programas de carácter informativo: noticias 
reportaxes e crónicas. 

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundariase identifica a intención 
comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

Todo o curso de xeito progresivo 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de 
comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas atopadas. 

3º trimestre 

LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos 
prexuízos e discriminacións. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B1.3. Comprensión, interpretación e valoración de textos expositivos e 
argumentativos. 

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

1º e 2º trimestre 

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. 

3º trimestre 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 

Todo o curso 



 

B1.4. Comprensión, interpretación e valoración de textos orais usados no ámbito 
educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas). 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas dentro do ámbito educativo e elabora un esquema ou 
resumo. 

2º e 3º trimestre 

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en 
contra. 

Todo o curso 

B1.5. Desenvolvemento de habilidades de escoita cunha actitude de interese, 
cooperación e respecto ante as intervencións orais, sobre todo en exposicións do 
profesorado ou do alumnado. 

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 
(intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita 
alinguaxe discriminatoria). 

Todo o curso de xeito progresivo 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

Todo o curso 

B1.6. Valoración das producións orais emitidas cunha fonética galega correcta e 
actitude crítica ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de 
produción oral propia e allea a partir da práctica habitual de autovaliación e propón 
solucións para melloralas. 

Todo o curso 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 
maneira de pronunciar a lingua galega. 

Todo o curso 

LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu 
contexto. 

Todo o curso 



 

B1.7. Participación activa en situacións propias do ámbito educativo e de interese para 
o alumnado que xeren intercambio de opinión.. 

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de 
interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as dos 
demais. 

2º e 3º trimestres 

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos 
debates e coloquios. 

2º e 3º trimestres 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 

Todo o curso 

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, 
escoita activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e despedida. 

Todo o curso 

B1.8. Coñecemento, uso e aplicación de técnicas e estratexias necesarias para falar en 
público: planificación do discurso nas prácticas orais formais e informais. 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou 
informais breves. 

1º trimestre 

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais 
respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do 
pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo). 

Todo o curso 

LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións propias do galego: infinitivo 
conxugado e fraseoloxía adecuada. 

3º trimestre 

LGB1.8.4. Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a 
posta en escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en 
público e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade. 

Todo o curso 



 

LGB1.8.5.Emprega nas intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado. 

Todo o curso 

LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á finalidade da práctica oral. 

Todo o curso 

LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e 
castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de 
evitalos. 

2º e 3º trimestres 

B1.9. Construción de discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben 
organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida cotiá e educativa. 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa 
a súa opinión. 

Todo o curso 

LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que implique 
solicitar unha información ou un servizo. 

Todo o curso de xeito progresivo 

LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao 
destinatario e á situación comunicativa. 

Todo o curso 

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas. 

2º e 3º trimestres 

B1.10. Coñecemento e aplicación, con axuda das TIC, de técnicas e estratexias para a 
produción de textos orais sobre temas de actualidade. 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás súas producións. 

Todo o curso 

LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas 
visualmente. 

Todo o curso 



 

Bloque 2. Comunicación escrita. Ler e escribir 

B2.1. Uso de técnicas de análise do contido e estratexias que facilitan a lectura 
comprensiva e crítica de textos. 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e 
resumos. 

Todo o curso de xeito progresivo 

LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, cadros, 
gráficos e mapas conceptuais. 

3º trimestre 

LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas 
progresivamente ao seu vocabulario. 

Todo o curso 

LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en función do 
contexto. 

2º e 3º trimestre 

B2.2. Comprensión e interpretación de textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

2º trimestre 

LGB2.2.2. Identifica os trazos característicos dun escrito (tipografía, distribución de 
espazos e escollas léxicas) coa tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión e 
regulamentos). 

2º e 3º trimestres 

B2.3. Comprensión e interpretación de textos propios dos medios de comunicación e 
distinción dos contidos informativos e das opinións en entrevistas, crónicas e 
reportaxes. 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en 
entrevistas, crónicas e reportaxes. 

2º e 3º trimestres 



 

LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos 
textos xornalísticos. 

2º e 3º trimestres 

B2.4. Comprensión e interpretación dos textos propios do ámbito educativo, 
especialmente os expositivos e explicativos (enciclopedias, webs educativas e outros 
materiais de consulta). 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico, especialmente 
os expositivos e explicativos elaborados a partir da información obtida nas bibliotecas. 

2º trimestre 

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs 
temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe. 

Todo o curso 

LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que aparece en diagramas, 
gráficas e mapas conceptuais. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B2.5. Identificación do tema e dos subtemas, a estrutura comunicativa das mensaxes e 
a intención do emisor dos textos expositivos e explicativos. 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de 
textos expositivos e explicativos. 

2º e 3º trimestres 

LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das mensaxes escritas e a intención do 
emisor. 

Todo o cuso 

B2.6. Uso case autónomo dos recursos que ofrecen as bibliotecas e as TIC para obter, 
organizar e seleccionar a información. 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores 
de internet para obter, organizar e seleccionar información. 

No 1º trimestre o uso será titorizado e a partir do 2º trimestre procuraremos un uso 
autónomo nas súas pescudas. 

B2.7. Actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de texto, para detectar 
prexuízos e discriminacións. 



 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais 
ou globais dun texto. 

Todo o curso 

LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

Todo o curso 

B2.8. Lectura fluída en voz alta respectando os patróns fonéticos do galego. 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

Todo o curso 

LGB2.8.2. Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e 
emprega a dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

Todo o cuso (Os patróns fonéticos quedan explicados na 1ª avaliación, logo seguiremos 
coa práctica) 

B2.9. Produción, en formato papel ou dixital, de textos propios da vida cotiá e das 
relacións sociais: convocatorias, actas de reunión e intervencións en foros. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relacións 
sociais, segundo os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e 
intervencións en foros. 

2ºtrimestre 

B2.10. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos propios dos medios de 
comunicación, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, 
fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 

2º e 3º trimestres 

B2.11. Produción, en soporte impreso ou dixital, de textos expositivos do ámbito 
educativo a partir da información obtida na biblioteca ou outras fontes de 
documentación. 

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos 
sobre distintas materias curriculares elaborados a partir de información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de información. 

2º e 3º trimestres 



 

LGB2.11.2. Usa correctamente elementos formais nos traballos educativos: citas 
bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé de páxina, organización de títulos, 
capítulos, etc. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B2.12.Planificación, produción e revisión dotexto con adecuación, coherencia, 
cohesión e respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en funcióndo tipo de texto e da 
situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados. 

Ensínase a planificar no 1º trimestre e logo continúase durante todoo curso. 

LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas conceptuais para 
planificar e organizar os seu escritos. 

Todo o curso 

LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar 
contidos relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito. 

Todo o curso 

LGB2.12.4. Utiliza o rexistro lingüístico adecuado en función da situación comunicativa 
e do ámbito de uso. 

Todo o curso de xeito progresivo 

LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e 
cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais). 

Todo o curso de xeito progresivo 

LGB2.12.6. Revisa os textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido 
(temática e estrutura) e de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

Todo o curso 

B2.13. Utilización das TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir 
erros. 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para 
organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos 
escritos. 

Todo o curso 



 

B2.14. Uso das TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da 
escritura. 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre 
escritos alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e 
escritores. 

Todo o curso de xeito progresivo 

Bloque 3. Funcionamento da lingua 

B3.1. Recoñecemento, explicación e uso de léxico amplo e preciso, con incorporación 
de fraseoloxía e de vocabulario temático. 

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de 
uso formal da lingua. 

Todo o curso 

B3.2. Recoñecemento e identificación das categorías gramaticais. 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das 
distintas categorías gramaticais. 

Todo o curso de xeito progresivo 

LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das categorías gramaticais 
relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

3º trimestre 

B3.3. Recoñecemento, explicación e uso dos procedementos de creación de palabras 
(derivación e composición). 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras. 

3º trimestre 

LGB3.3.2. Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

3º trimestre 

B3.4. A fonética e a fonoloxía do galego con especial atención a posibles interferencias. 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

Todo o curso de xeito progresivo 



 

B3.5. Uso progresivo, autónomo e eficaz dos dicionarios, das bibliotecas e doutras 
fontes de consulta en diferentes soportes, especialmente sobre cuestións de uso, de 
norma e como fonte de obtención de información. 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, 
resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B3.6. Coñecemento, aplicación e valoración das normas ortográficas para conseguir 
unha comunicación eficaz. 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B3.7. Uso reflexivo da puntuación en relación coa cohesión textual. 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B3.8. Recoñecemento das función sintácticas e das unidades que as desempeñan de 
cara á mellora da construción de textos orais e escritos con emprego dunha 
terminoloxía axeitada. 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza 
os elementos que as desempeñan. 

3º trimestre 

B3.9. Recoñecemento e uso reflexivo dos nexos e conectores textuais máis comúns, en 
particular os presentativos, secuenciadores de adición, e mais dos mecanismos de 
cohesión textual como a referencia interna de tipo léxico. 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos 
que lle achegan cohesión a un texto. 

Uso de conectores desde o 1º trimestre, identificación no 2º e explicación no 3º 
trimestre. 

B3.10. Identificación da estrutura dun texto, a construción dos parágrafos e a 
vinculación e progresión temáticas en textos alleos e propios. Elaboración de textos 
tendendo a estes valores. 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática 
en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 



 

2º e 3º trimestres 

B3.11. Recoñecemento e delimitación na intención comunicativa expresada. 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención 
comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 

2º e 3º trimestres 

B3.12. Participación en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no centro docente,relacionados cos elementos 
transversais enos que se evitenestereotipos lingüísticos ou culturais. 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas erelacionados cos elementos transversais,evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

2º e 3º trimestres 

B3.13. Identificación e progresiva utilización dos coñecementos sobre as linguas para 
desenvolver unha competencia comunicativa integrada. 

LGB13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional 
e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión 
e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

3º trimestre 

Bloque 4. Lingua e sociedade 

B4.1. Valoración das linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de 
identidade dun pobo. 

B4.2. O plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e 
consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e 
colectivo do uso normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

B4.3. A lusofonía. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura. 

1º trimestre 

LGB4.1.2. Distingue entre bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma 
axeitada á realidade galega. 



 

1º trimestre 

LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como expresión da 
riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa postura. 

Todo o curso 

LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia lingüística. 

1º trimestre 

LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e a 
importancia desta na vida social e económica galega. 

1º trimestre 

LGB4.1.6. Incorpora á súa práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua 
portuguesa (buscadores e enciclopedias). 

1º trimestre 

B4.4. Situación sociolingüística do galego, observación da situación sociolingüística en 
canto a usos e actitudes no contorno máis próximo (aula e barrio), con aproximación 
aos prexuízos lingüísticos máis evidentes. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia. 

2º trimestre 

LGB4.2.2. Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

2º trimestre 

LGB4.2.3. Identifica os castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes 
elementos no seu propio discurso. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B4.5. Proceso de normalización. Desenvolvemento de actitudes positivas cara ao 
proceso de recuperación do galego, favorecemento do xurdimento de vínculos 
positivos cara ao seu uso e consciencia da necesidade e das potencialidades de 
enriquecemento persoal e colectivo do uso normalizado da lingua galega. 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega. 

Todo o curso de xeito progresivo 



 

LGB4.3.2. Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do 
galego. 

2º e 3º trimestres 

LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de contribuír 
individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

2º e 3º trimestres 

B4.6. A orixe e formación da lingua galega. Etapas da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916, e análise e comprensión das causas e consecuencias 
dos feitos máis relevantes. 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

1º e 2º trimestres 

LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916. 

1º e 2º trimestres 

LGB4.4.3. Identifica as causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua 
galega desde os seus inicios ata 1916. 

1º e 2º trimestres 

LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da 
lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

1º e 2º trimestres 

LGB4.4.5. Interpreta gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, 
relacionados coa historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

1º e 2º trimestres 

B4.7. Situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego 
e a súa promoción. 

3º trimestre 

B4.8. Prexuízos lingüísticos. 



 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de 
carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do 
seu contorno. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B4.9. Recoñecemento e valoración dos principais fenómenos que caracterizan as 
variedades xeográficas, diastráticas e diafásicas da lingua galega e da función da lingua 
estándar, uso normalizado da variante dialectal propia da zona e utilización e 
valoración da variante estándar da lingua en situacións de carácter formal. 

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego. 

2º e 3º trimestre 

LGB4.7.2. Recoñece os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como 
variante unificadora. 

2º trimestre 

LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios 
da súa zona. 

Todo o curso 

Bloque 5. Educación literaria 

B5.1. Identificación e comprensión das distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916. 

Todo o curso de xeito progresivo en canto á cronoloxía 

LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as distintas épocas e períodos da 
literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala os seus principais trazos 
característicos. 

3º trimestre 

B5.2. Selección, lectura autónoma e comentario de textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura. 

Todo o curso 



 

LGLB5.2.2. Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega 
desde a Idade Media ata 1916, resume o seu contido, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e relaciónaos co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico do período da literatura galega correspondente. 

2º e 3º trimestre 

LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 

2º e 3º trimestre 

LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou período ou de diferentes 
épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, sinala os seus trazos 
característicos definitorios e pon todo en relación co contexto histórico, cultural e 
sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

2º e 3º trimestre 

B5.3. Lecturas expresivas e comprensivas, audicións e lecturas dramatizadas de textos 
narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a 
Idade Media ata 1916. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

Todo o curso de xeito progresivo 

LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, poéticos, teatrais e 
ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e 
escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios básicos destes. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B5.4. Elaboración de traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e 
analicen textos literarios representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e 
analizan textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B5.5. Consulta de fontes básicas de información e familiarización coas TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada destas. 



 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destas. 

Todo o curso de xeito progresivo 

LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de 
traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

Todo o curso de xeito progresivo 

B5.6. Creación ou recreación de textos sinxelos de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a 
capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula. 

2º e 3º trimestres 

LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz 
de analizar e regular os sentimentos e xuízos. 

Todo o curso 

d.2. Mínimos esixibles para superar a materia / Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

Criterios de avaliación 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

Comp clave 

Mínimos esixibles 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, 
a idea principal e as secundarias, o datos relevantes de textos orais dos medios de 
comunicación audiovisual. 

Elaboración dun resumo ou esquema a partir de audios de noticias. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a 
estrutura de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual (entrevistas, 
noticias, crónicas e reportaxes). 



 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou 
resumos. 

CCL 

Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais 
propios dos medios de comunicación audiovisual. 

Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos. 

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de 
comunicación, analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e 
mensaxes discriminatorias implícitas. 

Elaboración dun resumo ou esquema a partir de audios de noticias. 

Elaboración dun comentario crítico a partir de documentos audiovisuais. 

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención 
comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de 
comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas 
atopadas.LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos e discriminacións. 

CCL,CAA,CSC 

 Diferencia as ideas principais e as secundarias das noticias, reportaxes e crónicas. 

Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos 
e discriminacións. 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos. 

Elaboración de esquemas con ideas principais e secundarias. 

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 

CCL,CAA 



 

 Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito 
académico (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas) e identificar 
as ideas principais e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito, e 
diferenciar as explicacións dos argumentos. 

Elaboración de esquemas e resumos coa información extraída na observación de 
debates, relatorios… 

Observación 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas dentro do ámbito académico e elabora un esquema ou 
resumo. 

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en 
contra. 

CCL,CCA,CSC 

Identifica a tese de relatorios ou mesas redondas 

  

Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. 

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da 
actividade académica, tanto espontáneas como planificadas. 

Observación 

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 
(intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

CCL,CAA,CSC,CSIEE 

 Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén 
na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 



 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica 
anteos prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Elaboración de comentarios críticos orais e escritos a partir deaudicións de diferentes 
variantes dialectais 

Observación do seu xeito de falar na aula e fóra dela. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de 
produción oral propia e allea a partir da prácticahabitual de autovaliación e propón 
solucións para melloralas. 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 
maneira de pronunciar a lingua galega. 

LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu 
contexto. 

CCL,CAA,CCEC 

 Aprecia a emisión dunha pronunciagalega correcta, recoñece os erros de produción 
oral propia e allea a partir da práctica habitual de autovaliación e propón solucións 
para melloralas. 

Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de 
pronunciar a lingua galega. 

Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 

B1.7. Participar activamente en situación propias do ámbito académico e de interese 
para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Realización de debates ou coloquios 

Observación 

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de 
interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as dos 
demais. 

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos 
debates e coloquios. 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, 
escoita activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e despedida. 



 

CCL,CSC,CAA 

 Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates e 
coloquios 

Respecta as quendas de palabra 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou 
informais, de forma individual ou en grupo. 

Observación na aula 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou 
informais breves.LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas 
ou formais respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a 
colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n 
velar e fonema fricativo palatal xordo).LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais 
expresións propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.LGB1.8.4. 
Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en 
escena, os xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público 
e diríxese ao auditorio con autoconfianza e seguridade.LGB1.8.5. Emprega nas 
intervencións orais espontáneas un léxico rico e variado.LGB1.8.6. Adecúa a súa 
pronuncia á finalidade da práctica oral.LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións 
de conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e 
trata, progresivamente, de evitalos. 

CAA,CCL,CSC,CSIEE 

 Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as 
regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal 
xordo). 

Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal 

Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) 
nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis 
culto, sobre temas da vida cotiá ou académica. 

Exposicións orais na aula breves (5 min. aprox.) sobre temas cotiás (saídas, 
enfermidades, traballos na casa, intereses, experiencias…) ou académicos (resumos de 
libros, filmes, aprendizaxes noutras materias…) 

Simulacións de situación da vida cotiá 



 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa 
a súa opinión.LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que 
implique solicitar unha información ou un servizo.LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de 
tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación 
comunicativa.LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións académicassinxelas. 

CCL,CSC,CSIEE,CCEC,CD,CAA 

Produce discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis culto, 
sobre temas da vida cotiá ou académica. 

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

Resumos e ou presentacións TIC de información extraídas dos medios dixitais. 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás súas producións.LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as 
súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. 

CD,CAA,CSEIE,CD,CCL,CSC 

 Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes 

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de 
textos. 

Prácticas de subliñados, esquemas e resumos de textos. 

Elaboración de táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

Observación sobre o uso do diccionario 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e 
resumos.LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, 
cadros, gráficos e mapas conceptuais.LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de 
palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu 
vocabulario.LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en 
función do contexto. 

CCL,CAA 

 Aplica técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

Análise de textos propios da vida cotiá: convocatorias, actas… 



 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e regulamentos.LGB2.2.2. Identifica os trazos 
característicos dun escrito (tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) coa 
tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión e regulamentos). 

CCL,CSC 

 Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de comunicación e 
distinguir entre información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

Explicación e clasificación de textos xornalísticos 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en 
entrevistas, crónicas e reportaxes.LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e 
as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 

CCL,CSC 

 Comprende e interpreta textos xornalísticos, (entrevistas, crónicas e reportaxes) 

Distingue entre os contidos informativos e as opinións 

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter académico, especialmente os 
expositivos e explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros materiais de 
consulta. 

Realización de traballos consultando enciclopedias e webs temáticas na biblioteca e 
mais na casa. 

Interpretación de gráficas , diagramas e mapas conceptuais 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico, especialmente 
os expositivos e explicativos elaborados a partir da información obtida nas 
bibliotecas.LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas 
(monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o 
coñecemento da mensaxe.LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que 
aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 

CCL,CAA,CD 

Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico, especialmente os 
expositivos e explicativos 

B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura comunicativa dos textos expositivos 
e explicativos. 



 

Elaboración de esquemas a partir de textos expositivos e explicativos. 

Análise da estrutura dos textos 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de 
textos expositivos e explicativos.LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das 
mensaxes escritas e a intención do emisor. 

CCL,CAA 

 Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos 
expositivos e explicativos 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as bibliotecas e outros 
recursos relacionados coas TIC para obter, organizar e seleccionar información. 

Realización de traballos consultando enciclopedias e webs temáticas na biblioteca e 
mais na casa. 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores 
de internet para obter, organizar e seleccionar información. 

CCL,CAA,CD 

  

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de 
texto, para detectar prexuízos e descriminacións. 

Comentarios orais e escritos a partir de viñetas, anuncios, textos dos medios de 
comunicación,gravacións da vida cotiá…. 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais 
ou globais dun texto.LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que 
transmitenprexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

CCL,CSC 

 Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais 
dun texto. 

Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns fonéticos do galego. 

Observación das prácticas de lectura 



 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto.LGB2.8.2. 
Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a 
dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

CCL 

 Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a 
dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de reunión e intervencións en foros. 

Elaboración de convocatorias, actas… en papel ou formato dixital. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relación 
sociais, segundo os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e 
intervencións en foros. 

CCL,CSC,CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relación sociais, 
segundo os modelos propostos na aula 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos informativos e de 
opinión, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

Elaboración de noticias, entrevistas e reportaxes para a revista Bicodaría 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, 
fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 

CCL,CD 

  

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos do ámbito 
académico: informes e proxectos sobre tarefas académicas das materias curriculares. 

Elaboración de traballos sobre distintos contidos que se propoñan na aula. 

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos 
sobre distintas materias curriculares elaborados a partir de información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de información.LGB2.11.2. Usa correctamente elementos 
formais nos traballos académicos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé 
de páxina, organización de títulos, capítulos, etc. 



 

CCL,CD 

 Usa correctamente elementos formais nos traballos académicos: índices, paxinación, 
notas ao pé de páxina, organización de títulos. 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e con 
respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas. 

Elaboración dos traballos sobre distintos contidos que se propoñan na aula. 

Seguimento do proceso de consulta, borrador e redacción final. 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da 
situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados.LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas 
conceptuais para planificar e organizar os seu escritos.LGB2.12.3. Consulta fontes de 
información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que 
posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito.LGB2.12.4. Utiliza o rexistro 
lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de 
uso.LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e 
cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais).LGB2.12.6. Revisa os 
textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e 
de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

CCL,CAA,CD 

  Planifica, produce e revisa textos con un mínimo de adecuación, coherencia, cohesión 
e con respecto polas normas morfolóxicas e ortográficas da lingua galega. 

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir as 
producións escritas. 

Elaboración dos traballos sobre distintos contidos que se propoñan na aula. 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para 
organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos 
escritos. 

CCL,CD 

 Utiliza as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir as 
producións escritas. 

B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da 
escritura. 

Elaboración dos traballos sobre distintos contidos que se propoñan na aula. 



 

Creación de contidos para os medios dixitais do ENDL (BlogOcastelodalua e Revista 
Bicodaría, facebook do ENDL) 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre 
escritos alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e 
escritores. 

CCL,CSC,CCEC,CD 

  

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e da fraseoloxía. 

Observación 

Produción de textos orais e escritos 

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de 
uso formal da lingua. 

CCL,CAA 

 Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso 
formal da lingua. 

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na elaboración 
de textos escritos e orais. 

Produción de textos orais e escritos 

Análise das distintas categorías gramaticias dentro dun texto 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das 
distintas categorías gramaticais.LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das 
categorías gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

CCL,CCA 

 Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas 
categorías gramaticais 

B.3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras e as 
posibilidades de combinación para crear novas palabras para crear novos elementos 
léxicos. 

Clasificación de palabras segundo o proceso de creación. 

Creación de familias léxicas 



 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras.LGB3.3.2. 
Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

CCL,CCA 

  Recoñece os procedementos de creación de palabras. 

B.3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega. 

Identificación dos diferentes fonemas da lingua galega, incidindo naqueles que son 
propios da nosa lingua 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

CCL,CAA 

 Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

B.3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as bibliotecas e outras 
fontes de consulta para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

Exercicios de léxico con dificultade progresiva. 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, 
resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

CCL,CD 

  

B.3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. 

Elaboración de textos orais e escritos 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais. 

CCL,CAA 

  

B.3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

Elaboración de textos orais e escritos 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

CCL 



 

 Usar correctamente a puntuación. 

B.3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais e as unidades que as 
desempeñan. 

Análise sintáctica básica 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza 
os elementos que as desempeñan. 

CCL,CAA 

 Usar as funcións sintácticas oracionais 

B.3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas producións propias os 
diferentes conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión. 

Produción de textos escritos 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos 
que lle achegan cohesión a un texto. 

CCL 

  Identifica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan 
cohesión a un texto 

B.3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións 
propias segundo estes parámetros. 

Análise de textos escritos 

Produción de textos escritos 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática 
en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

CCL 

 Determina o tema en producións propias e alleas. 

B.3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de textos orais e 
escritos. 

Comentario crítico de textos 



 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención 
comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 

CLC,CSC 

 Interpreta o sentido de textos orais e escritos, e recoñece a postura de cada emisor. 

B.3.12. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no centro, relacionados cos elementos transversais 
enos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

Elaboración de cartaces e/ou folletos con distintos temas e finalidades 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL,CAA,CD 

  

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de 
textos. 

Produción de textos 

LGB13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional 
e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión 
e produción dos textos traballados en calquera das outras. 

CCL,CAA 

  

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e coñecer a importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede 
desta comunidade cultural. 

Elaboración de traballos de contido sociolingüístico 

Elaboración de textos críticos a partir de textos ou vídeos 

Realización de videocreacións sobre o plurilingüismo e a importancia da lusofonía 



 

Simulación de situacións sociolingüísticas con reflexión posterior. 

Elaboración de cartaces da familia lingüística do galego e mais dos territorios 
lusófonos. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura.LGB4.1.2. Distingue entre 
bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á realidade 
galega.LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como 
expresión da riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa 
postura.LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia 
lingüística.LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e 
a importancia desta na vida social e económica galega.LGB4.1.6. Incorpora á súa 
práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e 
enciclopedias). 

CCL,CSC,CD 

Valora as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e 
coñecer a importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta 
comunidade cultural. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo á presenza 
da lingua galega. 

Comentario de gráficos, viñetas, relatos… relacionados coa situación sociolingüística de 
Galicia. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia.LGB4.2.2. Analiza 
gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas.LGB4.2.3. Identifica os 
castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio 
discurso. 

CCL,CSC,CD 

Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia 

Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir vínculos positivos cara 
ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual no 
desenvolvemento da lingua galega. 

Traballos de investigación sobre iniciativas normalizadoras. 

Observación 



 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega.LGB4.3.2. 
Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do 
galego.LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

CCL,CSC 

 Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego 

B4.4. Recoñecer os principias elementos na orixe e formación da lingua galega, así 
como identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social 
da lingua desde os seus inicios ata 1916. 

Elaboración de traballos sobre as diferentes etapas da historia da lingua: 

Idade Media e Séculos Escuros 

Séc. XIX ata 1916 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916.LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.LGB4.4.3. Identifica as 
causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916.LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.LGB4.4.5. Interpreta 
gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia 
social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

CCL,CSC,CD 

 Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 

Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916. 

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

Produción de textos expositivos orais e/ou escritos sobre a situación sociolingüística 

Test sobre a lexislación 

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego 
e a súa promoción. 

CCL,CSC 

 Describe a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 



 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a 
eles. 

Debates 

Produción de textos 

Observación 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de 
carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do 
seu contorno. 

CCL,CSC 

 Identifica os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles 

B4.7. Identificar e clasificar as variantes diastráticas do galego, recoñecer os trazos da 
variedade estándar da lingua galega, valorala como variante unificadora e apreciar a 
variante diatópica propia. 

Proba escrita para identificar variantes a partir de audios e/ou textos 

Observación do uso propio da súa variante 

Elaboración de textos argumentativos sobre o uso das variantes dialectais 

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego.LGB4.7.2. Recoñece 
os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante 
unificadora.LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os 
trazos propios da súa zona. 

CCL,CSC 

 Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa 
zona 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916.LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as 
distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala 
os seus principais trazos característicos. 

CCL 



 

 Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes na 
Idade Media ata 1916. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico de cada período. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura.LGLB5.2.2. Le autonomamente 
obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916, 
resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente.LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios 
e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente.LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou 
período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

CCL 

 Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916.LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916 e escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios 
básicos destes. 

CCL 

 . Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, 
teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 
1916. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen 
textos representativos da literatura galega desde aIdade Media ata 1916. 

Traballos voluntarios individuais 



 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e 
analizan textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

CCL 

  

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para 
a realización de traballos e cita axeitada destas. 

Elaboración de traballos coa axuda das TIC 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destas.LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das 
TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

CCL,CD 

 Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada destas 

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria partindo das características 
dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de 
expresión dos sentimentos e xuízos. 

Elaboración de poemas e textos narrativos seguindo características e modelos 
traballados na aula. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula.LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita 
como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e 
xuízos. 

CCL,CCEC 

  

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe de: 

Mínimos esixibles para superar a materia 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Criterios de avaliación 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 



 

Comp clave 

Mínimos esixibles 

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, 
a idea principal e as secundarias, o datos relevantes de textos orais dos medios de 
comunicación audiovisual. 

Elaboración dun resumo ou esquema a partir de audios de noticias. 

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a 
estrutura de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual (entrevistas, 
noticias, crónicas e reportaxes). 

LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou 
resumos. 

CCL 

Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais 
propios dos medios de comunicación audiovisual. 

Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos. 

B1.2. Identificar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de 
comunicación, analizar criticamente os seus contidos e interpretar as connotacións e 
mensaxes discriminatorias implícitas. 

Elaboración dun resumo ou esquema a partir de audios de noticias. 

Elaboración dun comentario crítico a partir de documentos audiovisuais. 

LGB1.2.1. Diferencia as ideas principais e as secundarias e identifica a intención 
comunicativa de programas de carácter informativo: noticias, reportaxes e crónicas. 

LGB1.2.2. Compara o tratamento da mesma noticia en diferentes medios de 
comunicación e extrae conclusións a partir das coincidencias e diferenzas 
atopadas.LGB1.2.3. Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan 
implícitos prexuízos e discriminacións. 

CCL,CAA,CSC 

 Diferencia as ideas principais e as secundarias das noticias, reportaxes e crónicas. 

Reflexiona sobre as mensaxes e rexeita usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos 
e discriminacións. 

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos. 



 

Elaboración de esquemas con ideas principais e secundarias. 

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos. 

LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos. 

CCL,CAA 

 Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou 
argumentativo, formal ou informal, producidona variante estándar ou en calquera das 
variedades dialectais. 

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito 
académico (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas) e identificar 
as ideas principais e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito, e 
diferenciar as explicacións dos argumentos. 

Elaboración de esquemas e resumos coa información extraída na observación de 
debates, relatorios… 

Observación 

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, 
relatorios e mesas redondas dentro do ámbito académico e elabora un esquema ou 
resumo. 

LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en 
contra. 

CCL,CCA,CSC 

Identifica a tese de relatorios ou mesas redondas 

  

Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra. 

B1.5. Coñecer e usar as normas de cortesía nas intervencións orais propias e alleas da 
actividade académica, tanto espontáneas como planificadas. 

Observación 



 

LGB1.5.1. Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral 
(intervén na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a 
linguaxe discriminatoria). 

LGB1.5.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos (entoación, pausas, ton, 
timbre e volume) e o significado dos trazos máis característicos da linguaxe non verbal. 

CCL,CAA,CSC,CSIEE 

 Coñece, aprecia e usa as normas que rexen a cortesía na comunicación oral (intervén 
na quenda que lle corresponde, respecta as opinións e recoñece e rexeita a linguaxe 
discriminatoria). 

B1.6. Valorar as producións emitidas cunha fonética galega correcta e actitude crítica 
ante os prexuízos que se poidan asociar a ela. 

Elaboración de comentarios críticos orais e escritos a partir de audicións de diferentes 
variantes dialectais 

Observación do seu xeito de falar na aula e fóra dela. 

LGB1.6.1. Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de 
produción oral propia e allea a partir da práctica habitual de autovaliación e propón 
solucións para melloralas. 

LGB1.6.2. Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á 
maneira de pronunciar a lingua galega. 

LGB1.6.2. Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu 
contexto. 

CCL,CAA,CCEC 

 Aprecia a emisión dunha pronuncia galega correcta, recoñece os erros de produción 
oral propia e allea a partir da práctica habitual de autovaliación e propón solucións 
para melloralas. 

Comprende, interpreta e rexeita os prexuízos que se poidan asociar á maneira de 
pronunciar a lingua galega. 

Usa a variante dialectal propia e asúmea como a variedade habitual do seu contexto. 

B1.7. Participar activamente en situación propias do ámbito académico e de interese 
para o alumnado que xeren intercambio de opinión. 

Realización de debates ou coloquios 

Observación 



 

LGB1.7.1. Participa activamente en debates ou coloquios, respecta as regras de 
interacción, intervención e cortesía, manifesta as súas opinións e respecta as dos 
demais. 

LGB1.7.2. Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos 
debates e coloquios. 

LGB1.7.3. Avalía as intervencións propias e alleas. 

LGB1.7.4. Respecta as quendas de palabra, o espazo, xesticula de xeito adecuado, 
escoita activamente os demais e usa fórmulas de saúdo e despedida. 

CCL,CSC,CAA 

 Cínguese ao tema, non divaga e atende ás instrucións do moderador nos debates e 
coloquios 

Respecta as quendas de palabra 

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou 
informais, de forma individual ou en grupo. 

Observación na aula 

LGB1.8.1. Elabora guións para organizar os contidos de exposicións formais ou 
informais breves.LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneasou 
formais respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación 
do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e 
fonema fricativo palatal xordo).LGB1.8.3. Emprega nas intervencións orais expresións 
propias do galego: infinitivo conxugado e fraseoloxía adecuada.LGB1.8.4. Fai uso dos 
aspectos prosódicos da linguaxe non verbal (a presentación, a posta en escena, os 
xestos e a mirada), manifesta autocontrol das emocións ao falar en público e diríxese 
ao auditorio con autoconfianza e seguridade.LGB1.8.5. Emprega nas intervencións 
orais espontáneas un léxico rico e variado.LGB1.8.6. Adecúa a súa pronuncia á 
finalidade da práctica oral.LGB1.8.7. Recoñece a avalía erros (repeticións de 
conectores, pobreza léxica e castelanismos) nos discursos orais propios e alleos e trata, 
progresivamente, de evitalos. 

CAA,CCL,CSC,CSIEE 

 Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as 
regras morfosintácticas desta lingua, enespecial a colocación do pronome átono, así 
como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal 
xordo). 

Fai uso dos aspectos prosódicos da linguaxe non verbal 



 

Recoñece a avalía erros (repeticións de conectores, pobreza léxica e castelanismos) 
nos discursos orais propios e alleos e trata, progresivamente, de evitalos. 

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis 
culto, sobre temas da vida cotiá ou académica. 

Exposicións orais na aula breves (5 min. aprox.) sobre temas cotiás (saídas, 
enfermidades, traballos na casa, intereses, experiencias…) ou académicos (resumos de 
libros, filmes, aprendizaxes noutras materias…) 

Simulacións de situación da vida cotiá 

LGB1.9.1. Participa en conversas informais nos que intercambia información e expresa 
a súa opinión.LGB1.9.2. Desenvólvese correctamente en situacións da vida cotiá que 
implique solicitar unha información ou un servizo.LGB1.9.3. Utiliza as fórmulas de 
tratamento e as regras de cortesía axeitadas ao destinatario e á situación 
comunicativa.LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións académicas sinxelas. 

CCL,CSC,CSIEE,CCEC,CD,CAA 

Produce discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis culto, 
sobre temas da vida cotiá ou académica. 

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar 
exposicións orais planificadas. 

Resumos e ou presentacións TIC de información extraídas dos medios dixitais. 

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos 
relevantes e incorporalos ás súas producións.LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as 
súas presentacións máis claras e atractivas visualmente. 

CD,CAA,CSEIE,CD,CCL,CSC 

 Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes 

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de 
textos. 

Prácticas de subliñados, esquemas e resumos de textos. 

Elaboración de táboas, cadros, gráficos e mapas conceptuais. 

Observación sobre o uso do diccionario 

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e 
resumos.LGB2.1.2. Usa técnicas de ampliación e organización da información: táboas, 
cadros, gráficos e mapas conceptuais.LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de 



 

palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu 
vocabulario.LGB2.1.4. Relaciona a información explícita e implícita dun escrito en 
función do contexto. 

CCL,CAA 

 Aplica técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos. 

B2.2. Comprender e interpretar textos da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

Análise de textos propios da vida cotiá: convocatorias, actas… 

LGB2.2.1. Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e regulamentos.LGB2.2.2. Identifica os trazos 
característicos dun escrito (tipografía, distribución de espazos e escollas léxicas) coa 
tipoloxía textual (convocatoria, actas de reunión e regulamentos). 

CCL,CSC 

 Comprende e interpreta textos propios da vida cotiá e das relacións sociais: 
convocatorias, actas de reunión e regulamentos. 

B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de comunicación e 
distinguir entre información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes. 

Explicación e clasificación de textos xornalísticos 

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en 
entrevistas, crónicas e reportaxes.LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e 
as opinións que se expresan nos textos xornalísticos. 

CCL,CSC 

 Comprende e interpreta textos xornalísticos, (entrevistas, crónicas e reportaxes) 

Distingue entre os contidos informativos e as opinións 

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter académico, especialmente os 
expositivos e explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros materiais de 
consulta. 

Realización de traballos consultando enciclopedias e webs temáticas na biblioteca e 
mais na casa. 

Interpretación de gráficas , diagramas e mapas conceptuais 



 

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico, especialmente 
os expositivos e explicativos elaborados a partir da información obtida nas 
bibliotecas.LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas 
(monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o 
coñecemento da mensaxe.LGB2.4.3. Interpreta, deduce e explica a información que 
aparece en diagramas, gráficas e mapas conceptuais. 

CCL,CAA,CD 

Comprende e interpreta textos propios do ámbito académico, especialmente os 
expositivos e explicativos 

B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura comunicativa dos textos expositivos 
e explicativos. 

Elaboración de esquemas a partir de textos expositivos e explicativos. 

Análise da estrutura dos textos 

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de 
textos expositivos e explicativos.LGB2.5.2. Identifica a estrutura comunicativa das 
mensaxes escritas e a intención do emisor. 

CCL,CAA 

 Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos 
expositivos e explicativos 

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as bibliotecas e outros 
recursos relacionados coas TIC para obter, organizar e seleccionar información. 

Realización de traballos consultando enciclopedias e webs temáticas na biblioteca e 
mais na casa. 

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores 
de internet para obter, organizar e seleccionar información. 

CCL,CAA,CD 

  

B2.7. Manifestar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura de calquera tipo de 
texto, para detectar prexuízos e descriminacións. 

Comentarios orais e escritos a partir de viñetas, anuncios, textos dos medios de 
comunicación, gravacións da vida cotiá…. 



 

LGB2.7.1. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais 
ou globais dun texto.LGB2.7.2. Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten 
prexuízos ou mensaxes discriminatorias. 

CCL,CSC 

 Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais 
dun texto. 

Recoñece e evita usos lingüísticos que transmiten prexuízos ou mensaxes 
discriminatorias. 

B2.8. Ler en voz alta, de xeito fluído, e respectar os patróns fonéticos do galego. 

Observación das prácticas de lectura 

LGB2.8.1. Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto.LGB2.8.2. 
Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a 
dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto. 

CCL 

 Le en voz alta, de xeito fluído e respecta a fidelidade ao texto. 

Respecta os patróns fonéticos do galego (fonética sintáctica e entoación) e emprega a 
dicción e o ritmo axeitado á lectura do texto 

B2.9. Producir, en formato papel ou dixital, textos propios da vida cotiá e das relacións 
sociais: convocatorias, actas de reunión e intervencións en foros. 

Elaboración de convocatorias, actas… en papel ou formato dixital. 

LGB2.9.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relación 
sociais, segundo os modelos propostos na aula: convocatorias, actas de reunións e 
intervencións en foros. 

CCL,CSC,CD 

Produce, en formato papel ou dixital, textos da vida cotiá ou das relación sociais, 
segundo os modelos propostos na aula 

B2.10. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos informativos e de 
opinión, fundamentalmente, entrevistas, crónicas e reportaxes. 

Elaboración de noticias, entrevistas e reportaxes para a revista Bicodaría 

LGB2.10.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos xornalísticos, 
fundamentalmente, entrevistas, crónicas, reportaxes. 



 

CCL,CD 

  

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos do ámbito 
académico: informes e proxectos sobre tarefas académicas das materias curriculares. 

Elaboración de traballos sobre distintos contidos que se propoñan na aula. 

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos 
sobre distintas materias curriculares elaborados a partir de información obtida en 
bibliotecas e outras fontes de información.LGB2.11.2. Usa correctamente elementos 
formais nos traballos académicos: citas bibliográficas, índices, paxinación, notas ao pé 
de páxina, organización de títulos, capítulos, etc. 

CCL,CD 

 Usa correctamente elementos formais nos traballos académicos: índices, paxinación, 
notas ao pé de páxina, organización de títulos. 

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e con 
respecto polas normas morfolóxicas,ortográficas e tipográficas. 

Elaboración dos traballos sobre distintos contidos que se propoñan na aula. 

Seguimento do proceso de consulta, borrador e redacción final. 

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da 
situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben 
cohesionados.LGB2.12.2. Redacta borradores, utiliza esquemas, árbores ou mapas 
conceptuais para planificar e organizar os seu escritos.LGB2.12.3. Consulta fontes de 
información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que 
posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito.LGB2.12.4. Utiliza o rexistro 
lingüístico adecuado en función da situación comunicativa e do ámbito de 
uso.LGB2.12.5. Usa elementos lingüísticos e discursivos para alcanzar a coherencia e 
cohesión interna (conectores e tratamento de formas verbais).LGB2.12.6. Revisa os 
textos de xeito gradual para resolver dificultades de contido (temática e estrutura) e 
de forma (cuestións tipográficas, ortográficas e gramaticais). 

CCL,CAA,CD 

  Planifica, produce e revisa textos con un mínimo de adecuación, coherencia,cohesión 
e con respecto polas normas morfolóxicas e ortográficas da lingua galega. 

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir as 
producións escritas. 

Elaboración dos traballos sobre distintos contidos que se propoñan na aula. 



 

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para 
organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos 
escritos. 

CCL,CD 

 Utiliza as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir as 
producións escritas. 

B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da 
escritura. 

Elaboración dos traballos sobre distintos contidos que se propoñan na aula. 

Creación de contidos para os medios dixitais do ENDL (Blog Ocastelodalua e Revista 
Bicodaría, facebook do ENDL) 

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre 
escritos alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e 
escritores. 

CCL,CSC,CCEC,CD 

  

B3.1. Recoñecer e explicar os valores de léxico temático e da fraseoloxía. 

Observación 

Produción de textos orais e escritos 

LGB3.1.1. Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de 
uso formal da lingua. 

CCL,CAA 

 Selecciona o léxico e as expresións axeitadas en contextos comunicativos de uso 
formal da lingua. 

B3.2. Aplicar os coñecementos sobre as distintas categorías gramaticais na elaboración 
de textos escritos e orais. 

Produción de textos orais e escritos 

Análise das distintas categorías gramaticias dentro dun texto 



 

LGB3.2.1. Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das 
distintas categorías gramaticais.LGB3.2.2. Identifica e explica os usos e valores das 
categorías gramaticais relacionándoas coa intención comunicativa e a tipoloxía textual. 

CCL,CCA 

 Produce textos orais e escritos de diferentes xéneros cun correcto uso das distintas 
categorías gramaticais 

B.3.3. Recoñecer e explicar os procedementos de creación de palabras e as 
posibilidades de combinación para crear novas palabras para crear novos elementos 
léxicos. 

Clasificación de palabras segundo o proceso de creación. 

Creación de familias léxicas 

LGB3.3.1. Recoñece e explica os procedementos de creación de palabras.LGB3.3.2. 
Crea palabras novas utilizando os procedementos de creación. 

CCL,CCA 

  Recoñece os procedementos de creación de palabras. 

B.3.4. Recoñecer e usar adecuadamente a fonética da lingua galega. 

Identificación dos diferentes fonemas da lingua galega, incidindo naqueles que son 
propios da nosa lingua 

LGB3.4.1. Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

CCL,CAA 

 Recoñece e usa adecuadamente a fonética da lingua galega. 

B.3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as bibliotecas e outras 
fontes de consulta para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe. 

Exercicios de léxico con dificultade progresiva. 

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, 
resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe. 

CCL,CD 

  

B.3.6. Aplicar as normas ortográficas emorfolóxicas da lingua galega. 



 

Elaboración de textos orais eescritos 

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normasgramaticais. 

CCL,CAA 

  

B.3.7. Analizar e usar correctamente a puntuación. 

Elaboración de textos orais e escritos 

LGB3.7.1. Revisa os textos para puntuar correctamente. 

CCL 

 Usar correctamente a puntuación. 

B.3.8. Recoñecer, usar e explicar as funcións sintácticas oracionais e as unidades que as 
desempeñan. 

Análise sintáctica básica 

LGB3.8.1. Recoñece e explica nos textos as funcións sintácticas oracionais e diferenza 
os elementos que as desempeñan. 

CCL,CAA 

 Usar as funcións sintácticas oracionais 

B.3.9. Recoñecer en textos de diversa natureza e usar nas producións propias os 
diferentes conectores textuais e os principais mecanismos de cohesión. 

Produción de textos escritos 

LGB3.9.1. Identifica, explica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos 
que lle achegan cohesión a un texto. 

CCL 

  Identifica e usa distintos conectores, así como outros mecanismos que lle achegan 
cohesión a un texto 

B.3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións 
propias segundo estes parámetros. 

Análise de textos escritos 



 

Produción de textos escritos 

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática 
en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros 
anteriores. 

CCL 

 Determina o tema en producións propias e alleas. 

B.3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de textos orais e 
escritos. 

Comentario crítico de textos 

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención 
comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor. 

CLC,CSC 

 Interpreta o sentido de textos orais e escritos, e recoñece a postura de cada emisor. 

B.3.12. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto 
curriculares como outras presentes no centro, relacionados cos elementos transversais 
e nos que se eviten estereotipos lingüísticos ou culturais. 

Elaboración de cartaces e/ou folletos con distintos temas e finalidades 

LGB3.12.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL,CAA,CD 

  

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a 
comparación e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes 
coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de 
textos. 

Produción de textos 

LGB13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional 
e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión 
e produción dos textos traballados en calquera das outras. 



 

CCL,CAA 

  

B4.1. Valorar as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da 
humanidade e coñecer a importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede 
desta comunidade cultural. 

Elaboración de traballos de contido sociolingüístico 

Elaboración de textos críticos a partir de textos ou vídeos 

Realización de videocreacións sobre o plurilingüismo e a importancia da lusofonía 

Simulación de situacións sociolingüísticas con reflexión posterior. 

Elaboración de cartaces da familia lingüística do galego e mais dos territorios 
lusófonos. 

LGB4.1.1. Valora a lingua como medio de relación interpersoal e de sinal de identidade 
dun pobo e amósase capaz de explicar a súa postura.LGB4.1.2. Distingue entre 
bilingüismo e diglosia e aplica estes termos de forma axeitada á realidade 
galega.LGB4.1.3. Valora o plurilingüismo inclusivo, desde a lingua propia, como 
expresión da riqueza cultural da humanidade e amósase capaz de explicar a súa 
postura.LGB4.1.4. Coñece as linguas que forman parte da nosa familia 
lingüística.LGB4.1.5. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e 
a importancia desta na vida social e económica galega.LGB4.1.6. Incorpora á súa 
práctica cotiá os principais recursos da rede en lingua portuguesa (buscadores e 
enciclopedias). 

CCL,CSC,CD 

Valora as linguas como medios de relación interpersoal e de sinal de identidade dun 
pobo, apreciar o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade e 
coñecer a importancia da lusofonía e incorporar ferramentas en rede desta 
comunidade cultural. 

B4.2. Describir e analizar a situación sociolingüística de Galicia atendendo ápresenza 
da lingua galega. 

Comentario de gráficos, viñetas, relatos… relacionados coasituación sociolingüística de 
Galicia. 

LGB4.2.1. Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia.LGB4.2.2. Analiza 
gráficas sobre o uso do galego segundo a idade daspersoas.LGB4.2.3. Identifica os 
castelanismos nas producións lingüísticas e depura estes elementos no seu propio 
discurso. 



 

CCL,CSC,CD 

Describe e analiza a situación sociolingüística de Galicia 

Analiza gráficas sobre o uso do galego segundo a idade das persoas. 

B4.3. Coñecer as principais iniciativas normalizadoras, adquirir vínculos positivos cara 
ao uso do galego e asumir a importancia da contribución individual no 
desenvolvemento da lingua galega. 

Traballos de investigación sobre iniciativas normalizadoras. 

Observación 

LGB4.3.1. Coñece as principais iniciativas normalizadoras da lingua galega.LGB4.3.2. 
Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do 
galego.LGB4.3.3. Analiza a súa propia práctica lingüística e valora a importancia de 
contribuír individual e socialmente á normalización da lingua galega. 

CCL,CSC 

 Comprende o concepto normalización e explica o proceso normalizador do galego 

B4.4. Recoñecer os principias elementos na orixe e formación da lingua galega, así 
como identificar as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social 
da lingua desde os seus inicios ata 1916. 

Elaboración de traballos sobre as diferentes etapas da historia da lingua: 

Idade Media e Séculos Escuros 

Séc. XIX ata 1916 

LGB4.4.1. Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega 
desde os seus inicios ata 1916.LGB4.4.2. Recoñece os acontecementos relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.LGB4.4.3. Identifica as 
causas dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916.LGB4.4.4. Identifica as consecuencias dos feitos máis relevantes da 
historia social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916.LGB4.4.5. Interpreta 
gráficos, táboas, textos e información dos medios e das TIC, relacionados coa historia 
social da lingua galega desde os seus inicios ata 1916. 

CCL,CSC,CD 

 Recoñece os principias elementos na orixe e formación da lingua galega desde os seus 
inicios ata 1916. 



 

Recoñece os acontecementos relevantes da historia social da lingua galega desde os 
seus inicios ata 1916. 

B4.5. Describir a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

Produción de textos expositivos orais e/ou escritos sobre a situación sociolingüística 

Test sobre a lexislación 

LGB4.5.1. Coñece a lexislación estatal e autonómica que regula a utilización do galego 
e a súa promoción. 

CCL,CSC 

 Describe a situación sociolingüística e legal das linguas do Estado español. 

B4.6. Identificar os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a 
eles. 

Debates 

Produción de textos 

Observación 

LGB4.6.1. Coñece o que é un prexuízo, detecta e analiza a presenza de prexuízos de 
carácter sociocultural e sociopolítico cara ao galego na súa práctica lingüística e na do 
seu contorno. 

CCL,CSC 

 Identifica os prexuízos lingüísticos e analizar a situación persoal en relación a eles 

B4.7. Identificar e clasificar as variantes diastráticas do galego, recoñecer os trazos da 
variedade estándar da lingua galega, valorala como variante unificadora e apreciar a 
variante diatópica propia. 

Proba escrita para identificar variantes a partir de audios e/ou textos 

Observación do uso propio da súa variante 

Elaboración de textos argumentativos sobre o uso das variantes dialectais 

LGB4.7.1. Identifica e clasifica as variantes diastráticas do galego.LGB4.7.2. Recoñece 
os trazos da variedade estándar da lingua galega e valóraa como variante 
unificadora.LGB4.7.3. Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os 
trazos propios da súa zona. 



 

CCL,CSC 

 Rexeita os prexuízos sobre as variedades dialectais e utiliza os trazos propios da súa 
zona 

B5.1. Identificar e comprender as distintas épocas e períodos da literatura galega 
desde as súas orixes na Idade Media ata 1916. 

LGLB5.1.1. Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas 
orixes na Idade Media ata 1916.LGLB5.1.2. Comprende e explica razoadamente as 
distintas épocas e períodos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916 e sinala 
os seus principais trazos característicos. 

CCL 

 Identifica as distintas épocas e períodos da literatura galega desde as súas orixes na 
Idade Media ata 1916. 

B5.2. Seleccionar, ler autonomamente e comentar textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 e relacionar o seu contido co contexto histórico, 
cultural e sociolingüístico de cada período. 

LGLB5.2.1. Selecciona, seguindo criterios razoados, textos representativos da literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916 para a súa lectura.LGLB5.2.2. Le autonomamente 
obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916, 
resume o seu contido, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos 
cocontexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura galega 
correspondente.LGB5.2.3. Comenta, de forma guiada, textos de obras da Literatura 
galega desde a Idade Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios 
e relaciónaos co contexto histórico, cultural e sociolingüístico do período da literatura 
galega correspondente.LGLB5.2.4. Compara textos literarios dunha mesma época ou 
período ou de diferentes épocas e períodos atendendo aos seus principais contidos, 
sinala os seus trazos característicos definitorios e pon todo en relación co contexto 
histórico, cultural e sociolingüístico da(s) época(s) ou do(s) período(s). 

CCL 

 Le autonomamente obras ou textos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916, sinala os seus trazos característicos definitorios e relaciónaos co 
contexto histórico, cultural e sociolingüístico doperíodo da literatura galega 
correspondente. 

B5.3. Ler expresiva e comprensivamente, facer audicións e ler dramatizadamente 
textos narrativos, poéticos, teatrais e ensaísticos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916. 

LGLB5.3.1. Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade 



 

Media ata 1916.LGLB5.3.2. Participa con proveito de audicións de textos narrativos, 
poéticos, teatrais e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade 
Media ata 1916 e escribe/debate, argumentadamente, sobre aspectos literarios 
básicos destes. 

CCL 

Le expresiva, comprensiva e/ou dramatizadamente textos narrativos, poéticos, teatrais 
e ensaísticos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

B5.4. Elaborar traballos individuais e/ou en grupo, nos que se describan e analicen 
textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

Traballos voluntarios individuais 

LGLB5.4.1. Elabora traballos individual e/ou colectivamente, nos que se describen e 
analizan textos representativos da literatura galega desde a Idade Media ata 1916. 

CCL 

  

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para 
a realización de traballos e cita axeitada destas. 

Elaboración de traballos coa axuda das TIC 

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos 
sinxelos e cita axeitada destas.LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das 
TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes. 

CCL,CD 

 Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para a 
realización de traballos e cita axeitada destas 

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria partindo das características 
dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de 
expresión dos sentimentos e xuízos. 

Elaboración de poemas e textos narrativos seguindo características e modelos 
traballados na aula. 

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das 
características dos traballados na aula.LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita 
como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e 
xuízos. 



 

CCL,CCEC 

  

Secuencia de contidos ao longo do curso desde 1º a 4º da ESO 

Os cinco grandes bloques de contidos que establece o currículo da nosa materia son: 

Comunicación oral. Escoitar e falar. 

Comunicación escrita. Ler e escribir. 

Funcionamento da lingua. 

Lingua e sociedade. 

Educación literaria. 

Estes bloques de contido vanse organizar de modo diferente segundo os cursos, tendo 
en conta o distinto enfoque na metodoloxía que imos aplicar, con libro de texto nos 
dous primeiros cursos da ESO, e sen libro nos dous últimos. 

En 1º e 2º da ESO, os bloques de contido intégranse en 12 unidades didácticas que se 
imparten ao longo do curso cunha división trimestral (catro unidades por avaliación). 
Responde, pois, a unha organización máis tradicional da materia, que podemos 
sintetizar na seguinte secuencia temporal: 

1º ESO 

1º trimestre: 

-Comunicación oral: Pedir información persoal / Expresión de sentimentos básicos / 
Narrar unha historia para os demais 

-Léxico: Uso do dicionario. Acepcións. Frases feitas. Procesos de formación de 
palabras. / Campo semántico e familia léxica / Afamilia, a aula e a rúa 

-Funcionamento da lingua: Funcións da linguaxe / Tipoloxías textuais / Texto biográfico 
e autorretrato 

-Ortografía: Alfabeto / Abecedario / Sílabas/Ditongos e tritongos 

-Lingua e sociedade: A riqueza lingüística de Europa e de España 

-Literatura: Concepto e orixe. Xéneros literarios. Concepto de literatura galega. 

2º trimestre: 



 

-Comunicación oral: Describir unha persoa / Describir un lugar / Expresar unha opinión 
/ Contrargumentar / Mostrar acordo e desacordo 

-Léxico: Palabras patrimoniais, cultas e semicultas / Derivación e composición / 

-Funcionamento da lingua: Substantivo / Adxectivo / Pronomes / Clases de pronomes 

-Ortografía: Acentuación 

-Lingua e sociedade: O galego como lingua propia de Galicia / O galego a nivel 
internacional e en internet 

-Literatura: Xéneros narrativos (narrativo, lírico e dramático) 

3º trimestre: 

-Comunicación oral: O recitado en voz alta / Recital poético 

-Léxico: Seres vivos / Días de festa / Cociñar e comer / Semellantes e diferentes 

-Funcionamento da lingua: O verbo / Preposicións e conxuncións / Adverbios 

-Ortografía: Signos de puntuación e maiúsculas 

-Lingua e sociedade: Actitudes positivas e negativas ante o uso do galego / Os 
prexuízos 

-Literatura: A banda deseñada e o álbum ilustrado 

2º ESO: 

Primeiro trimestre: 

-Comunicación oral: Tipoloxías de comunicación oral: espontáneas e planificadas 

-Léxico: A casa e o entorno / A alimentación / A diversidade cultural e a paz 

-Funcionamento da lingua: Lexemas e morfemas/ Prefixos e sufixos 

-Ortografía: Grupos consonánticos cultos e semicultos 

-Lingua e sociedade: Plurilingüismo: funcións sociais das linguas / a vitalidade 
lingüística 

-Literatura: O xénero narrativo 

Segundo trimestre: 



 

-Comunicación oral: O debate; prácticas de argumentación e réplica. 

-Léxico: Radio, televisión / Cine, teatro / Internet e redes sociais 

-Funcionamento da lingua: Substantivo / Adxectivo / Verbo 

-Ortografía: Palabras terminadas en -cio/-cia, -zo/-za, Maiúsculas e minúsculas / Signos 
de puntuación máis frecuentes 

-Lingua e sociedade: Situación actual do galego / Coñecemento e uso / Estatus legal 

-Literatura: O xénero poético 

Terceiro trimestre: 

-Comunicación oral: O diálogo. Obradoiro de teatro 

-Léxico: Parentesco / Tempo cronolóxico 

-Funcionamento da lingua: Frase / Claúsula / Oración / Suxeito e Predicado 

-Ortografía: Parénteses e comiñas / Puntos suspensivos 

-Lingua e sociedade: Actitudes e prexuízos ante a lingua galega. Análise crítica. 

-Literatura: O xénero teatral 

En 3º e 4º da ESO, os bloques de contido intégranse en nove constelacións temáticas 
que, cun enfoque integrador de distintas modalidades textuais e artísticas, pretende ir 
tecendo unmacrotexto culturalque dea máis sentido á aprendizaxe lingüística e 
literaria, achegándoa á complexidade comunicativa do mundo contemporáneo. 

As constelacións temáticas organízanse do seguinte modo: 

3º da ESO 

1º trimestre 

“O rostro no espello”(a expresión da intimidade e o recoñecemento doeu, na súa 
complexidade emocional e afectiva) 

“Seres en fase mutante”(o tránsito vital da infancia á idade adulta, coa análise das 
distintas aprendizaxes vitais que conforman a etapa da adolescencia) 

“Mecánica do corazón”(a experiencia amorosa en todas as súas facetas e matices, 
tanto positivas como negativas) 

2º trimestre 



 

“A poesía non morde”(o achegamento ao xénero poético como instrumento que 
permite expresar todo tipo de ideas e emocións con recursos que fomentan a 
creatividade) 

“Coa lingua na boca”(a reflexión sobre o entorno social e cultural da lingua galega, e 
sobre a súa orixe e historia) 

“Raíces profundas”(a pegada lingüística, cultural e literaria do mundo rural galego) 

3º trimestre 

“A lupa do demo”(o humor e a sátira como instrumentos creativos e críticos) 

“Os lentes violeta”(a construción da mirada feminista a prol da igualdade) 

“A boca da Terra”(a relación íntima do ser humano co entorno xeográfico e 
paisaxístico, acompañada da reflexión ecolóxica e estética) 

4º da ESO 

1º trimestre 

“Catálogo de beleza gratuíta”(diario persoal onde se recollen elementos 
autobiográficos relacionados co concepto de beleza, unindo sensacións e lembranzas, 
afeccións e mitomanías, cancións e películas, lugares e paisaxes, soños e ilusións…) 

“Universos do alén”(mitos e lendas antigas que dan orixe a sagas literarias ou 
referencias simbólicas da cultura occidental, centrándose sobre na pegada do celtismo 
e na materia de Bretaña, pero tamén nas sagas contemporáneas da literatura infantil e 
xuvenil) 

“A liña do horizonte”(a experiencia da viaxe a nivel físico e simbólico, o relato de 
aventuras, a expedición xeográfica e científica, a viaxe iniciática, a viaxe turística, o 
diario de viaxes…) 

2º trimestre 

“As fronteiras do medo”(o relato fantástico e de terror na literatura galega; lendas e 
relatos de medo na literatura popular; as técnicas narrativas do relato 
contemporáneo) 

“O corazón das tebras”(a experiencia da guerra; o fanatismo e a violencia; a épica na 
literatura galega; causas e consecuencias dos conflitos bélicos; a crónica e a reportaxe 
xornalística; a censura e a represión das liberdades durante a ditadura) 

“Árbores sen raíz”(a reflexión sobre os movementos migratorios en Galicia e no 
mundo; a literatura do exilio; historias de refuxiados) 



 

3º trimestre 

“Rebeldes con causa”( o compromiso ideolóxico e a loita contra poderes inxustos; a 
crítica social, cultural ou política; manifestos e panfletos; os medios de comunicación 
como conformadores de opinión) 

“A xungla urbana”(as novas linguaxes e hábitos sociais da Galicia contemporánea; 
modos artísticos relacionados coa cultura urbana: poesía, graffiti, hip-hop, teatro, 
banda deseñada…; a cidade como elemento literario contemporáneo) 

“A aldea global”(o impacto da globalización na vida cotiá das persoas; as redes sociais 
e a comunicación; a lingua galega na era dixital) 

Secuencia temporal para o curso 2015-2016 

No primeiro ciclo da ESO desenvolveranse 12 unidades didácticas. Cada trimestre se 
traballarán catro destas unidades de forma que, ao remate do curso, se complete o 
total do contidos programados. De todos modos, esta estrutura será flexible, xa que a 
experiencia nos indica que hai determinados contidos que requiren dunha maior 
adicación horaria dependendo do nivel de asimilación dos mesmos por parte do 
alumnado e quepola súa importancia para o desenvolvemento das capacidades, 
merecen unha maior atención. 

Nos cursos de 3º e 4º desenvolveranse, respectivamente, nove constelacións 
temáticas (tres en cada trimestre escolar). Este desenvolvemento adaptarase tamén ás 
necesidades do alumnado e ao ritmo de aprendizaxe da cada grupo de alumnos/as. 

e) Concrecións metodolóxicas da materia de Lingua e Literatura 

As estratexias metodolóxicas para acadar unha consecución óptima dos obxectivos e 
competencias propostas será a de propor ao alumnado situacións de aprendizaxe nas 
que poidan poñer en práctica os contidos tratados e os apliquen á resolución de 
situacións reais e cotiás. Trátase de que o alumnado saiba que debe aprender, como o 
debe aprender e, sobre todo, para que ten que aprender. 

Neste senso, este curso comezaremos (en colaboración co Departamento de Lingua e 
Literatura Castelá) a por en práctica unha metodoloxía baseada no agrupamento de 
contidos (de cada un dos cinco bloques propostos no currículo) en “constelacións” ou 
“categorías temáticas”, de forma que os alumnos poidan ver o elo de unión entre os 
diferentes contidos (comunicativos, gramaticais ou literarios) das dúas materias, e 
tamén entre estes contidos e outras manifestacións culturais máis próximas a eles 
(como o cinema, a música ou calquera outra manifestación artística); desta maneira 
preténdese dar un enfoque integrador a estas materias e procurar que o alumnado 
perciba a utilidade e a vixencia dos contidos propios das mesmas. 

Para o deseño da programación de aula tomamos como punto de partida as reflexións 
teóricas e suxestións metodolóxicas de profesionais como a profesora Guadalupe Juver 
en obras comoUn mundo por leer: educación, adolescentes y literatura.Apostamos, 



 

pois, pola selección de contidos fronte ao enciclopedismo, pola relación de enlace 
temático fronte á organización historicista. 

Así mesmo, para a posta en práctica desta metodoloxía utilizaremos técnicas baseadas 
no principio de “aprender facendo”, como a aprendizaxe baseada en proxectos, que se 
integrarán con técnicas e instrumentos de avaliación como as rúbricas, os diarios de 
aprendizaxe ou os portafolios. 

f) Materiais e recursos didácticos da materia 

O curso 2015-2016 implica un punto de inflexión na práctica docente do noso 
Departamento, pois tomamos a decisión metodolóxica de prescindir do libro de texto 
nos cursos de 3º e 4º da ESO, tras unha reflexión conxunta cos compañeiros/as de 
Lingua e Literatura Castelá. 

Esta decisión leva implícita un cambio de estratexia na utilización de recursos 
didácticos na aula, pois trataremos de que resulten máis dinámicos, interactivos e 
adecuados ás necesidades do alumnado ao longo do curso. Trátase, pois, de utilizar 
materiais non condicionados por deseños académicos ou editoriais demasiado ríxidos, 
e que nos permitan unha dinámica de aula máis variada e flexible, sobre todo na 
combinación de recursos textuais e audiovisuais, sempre coas TIC como ferramenta 
básica que nos permite un acceso instantáneo a múltiples fontes de información. 

Non obstante, e como aínda estamos nun proceso de tránsito, decidimos manter o 
libro de texto nos cursos de 1º e 2º da ESO, coa percepción de que o alumnado máis 
novo precisa aínda dun marco de referencia textual de carácter tradicional, que 
poderemos modificar (ou non) nos vindeiros cursos, no caso de que a experiencia en 
3º e 4º resulte positiva. Así, en 1º da ESO utilizaremos o libro de texto da editorial 
Anaya, e en 2º da ESO mantemos o de Xerais de cursos anteriores. 

Dun modo xeral, os nosos recursos didácticos máis frecuentes van ser: 

material de apoio publicado por distintas editoriais (cadernos con exercicios 
gramaticais, de ortografía e acentuación e de expresión escrita) 

dicionarios, xornais e enciclopedias, tanto dixitais como en papel 

blogues educativos comoTrafegando Ronseis 

entorno didáctico do proxectoAbalar 

páxinas web de organismos como a RAG, a SXPL ou a AELG 

páxina web da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización 
Lingüística (CGEDNL) 

páxinas web das distintas editoras galegas 



 

espazos web ou blogues de escritoras e escritores galegos contemporáneos 

revistas comoTempos novos, Luzesou o semanarioSermos Galiza 

películas e documentais de contido literario ou histórico que axuden a contextualizar 
as lecturas de aula ou a comprender mellor a traxectoria biográfica e artística dos 
principais autores/as da literatura galega 

curtametraxes que traten temas relacionados coa educación en valores de 
coeducación, mediacións nos conflitos e respecto pola diversidade. 

escolmas de banda deseñada con biografías sobre escritores galegos (por exemplo, 
sobre Castelao ou Lois Pereiro) 

escolmas de álbum ilustrado con temáticas relacionadas coa lingua e a literatura ou 
con valores transversais 

Así mesmo, consideramos como recursos didácticos fundamentais os que nos ofrece a 
Biblioteca de Centro, ben a través das Bibliotecas de Aula, ben a través dos materiais 
daHora de Ler. 

g) criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

g.1 Criterios xerais para toda a etapa da ESO 

Os criterios xerais do noso Departamento son os relacionados a continuación, aínda 
que en cada curso o grao de consecución dos mesmos estará en relación cos 
obxectivos e competencias programadas para o mesmo. 

Para cada unha das competencias básicas os criterios de avaliación son os seguintes: 

Competencia en comunicación lingüística: 

Comprender as características e utilizar os distintos tipos de textos. 

Coñecer o funcionamento da lingua e as súas normas de uso 

Expresar adecuadamente as propias ideas e emocións 

Valorar positivamente o plurilingüismo 

Aceptar e realizar críticas con espírito construtivo. 

Competencia matemática. 

Poñer en práctica os procedementos de razoamento que levan á solución dos 
problemas ou á obtención de información. 



 

Seguir cadeas argumentais identificando as ideas fundamentais. 

Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

Identificar preguntas ou problemas e obter conclusións baseadas en probas 

Tratamento da información e competencia dixital. 

Ser quen de buscar información de forma áxil en distintos soportes e saber discernir, 
dentro do volume de información que existe na rede, entre a importante e a accesoria. 

Competencia social e cidadá. 

Comprender de maneira crítica a realidade, sendo consciente das diversas perspectivas 
ao analizala. 

Competencia cultural e artística. 

Cultivar a propia capacidade estética e creadora. 

Competencia para aprender a aprender. 

Ser quen de obter información e transformala en coñecemento propio, integrándoa 
cos saberes previos e a experiencia persoal e sabendo aplicar os novos coñecementos 
en situacións semellantes. 

Autonomía e iniciativa persoal. 

Saber elixir con criterio propio. 

De forma máis específica, estes criterios formalizaranse na práctica diaria da aula da 
seguinte maneira: 

Autonomía organizativa: 

Organización do traballo da aula e de casa a través dun caderno no que se recollan 
tanto as actividades como os apuntamentos. Será revisado ao remate de cada 
trimestre e terase en conta a presentación, a ortografía, a realización dos traballos 
propostos, e a presenza de todos os apuntes dados na aula. 

Lingua oral e escrita: 

Terase en conta a participación en actividades da aula: exposicións, debates, etc. así 
como a forma de tomar apuntes no caderno e o grao de comprensión das explicacións. 
Tamén será importante a asimilación das correccións ortográficas realizadas (que 
deberán ser anotadas ao final do caderno) para evitar a repetición das mesmas faltas 
ortográficas durante todo o curso. 



 

Lecturas: 

En todos os cursos da ESO, será obrigatoria a lectura de dúas obras literarias por 
trimestre, e a realización dunha proba de comprobación de lectura, oral ou escrita. A 
lectura destas obras e posterior reflexión sobre as mesmas será indispensable para 
obter unha avaliación final positiva. 

Traballo en grupo: 

Valorarase a participación, a actitude colaboradora e solidaria, a realización de aportes 
persoais e a intervención na planificación e organización. 

Asimilación dos contidos: 

Como norma xeral, realizaranse dúas probas obxectivas por avaliación (aínda que, en 
3º e 4º da ESO, unha delas poida ser substituída por outro tipo de probas como 
exposicións orais ou traballos de investigación). Nelas terase en conta o grao de 
asimilación dos contidos desenvolvidos así como a capacidade para expresalos con 
corrección gramatical, riqueza léxica e capacidade de razoamento e argumentación. 
Serán importantes tamén o apartado de ortografía e cohesión textual. 

g.2 Mínimos esixibles para superar a materia 

Aínda que nos cursos de 1º e 3º estes mínimos concrétanse nos estándares de 
aprendizaxe avaliables, para 2º e 4º curso propoñemos os seguintes. 

Os mínimos esixibles para cada apartado serán: 

Autonomía organizativa: 

Asistencia regular a clase 

Caderno con todas as actividades de aula realizadas 

Presenza das correccións ortográficas e gramaticais esixidas polo docente. 

Boa presentación dos traballos realizados. 

Cumprimento exacto dos prazos fixados. 

Lingua oral e escrita: 

Participación activa en debates e exposicións 

Realización de, cando menos, unha exposición oral ante o grupo. 

Confección dun guión para as exposicións 



 

Presentación dos traballos da casa e da clase. 

Realización de esquemas, resumos e subliñados 

Boa presentación (marxes, caligrafía, ortografía…) 

Realización e asimilación das correccións feitas polo docente 

Lecturas: 

Lectura de dúas obras literarias por trimestre, coa realización do traballo 
correspondente 

Traballo en grupo: 

Actitude colaboradora e solidaria, sen atrasar nin interromper o traballo do grupo 

Participación activa na organización e planificación das actividades do grupo. 

Asimilación de contidos: 

Superar cunha nota mínima de cinco puntos a proba ou probas obxectivas realizadas 
ao longo da avaliación. 

g.3 Procedementos de avaliación 

Tendo en conta os criterios de avaliación referidos ás competencias básicas que se 
pretenden lograr na etapa de secundaria na nosa materia, os procedementos de 
avaliación que imos utilizar son os seguintes: 

Autonomía organizativa: 

Como xa se dixo, o profesor avaliará periodicamente o caderno do alumno/a, 
avaliando o seu propio traballo e prestando especial atención á realización dos 
traballos propostos na clase e para a casa. Así mesmo, para facilitar a información ao 
propio alumno do grao de desenvolvemento que ten nesta competencia, anotaranse 
no caderno aquelas correccións ou suxestións necesarias. 

Lingua oral e escrita: 

Realización de debates, exposicións e traballos escritos nos que se incida de forma 
particular na coherencia, cohesión e corrección, valorando a ortografía, a presentación 
e a diferenciación entre o importante e o accesorio. Corrección dos traballos con 
propostas de mellora. 

Lecturas: 



 

A través da lectura individual ou en grupo (na clase) de diferentes obras literarias, 
valorarase o grao de comprensión do significado da obra, de determinados vocábulos 
en particular, e a destreza á hora de ler en voz alta. 

Traballo en grupo: 

Realización dun traballo en grupo por trimestre a partir dunhas pautas claras do 
desenvolvemento do mesmo (función de cada membro, método de traballo...) 

Asimilación de contidos: 

Realizaranse dúas probas obxectivas por trimestre para avaliar o grao de consecución 
das competencias e da asimilación dos contidos. 

Se fose necesario, fomentarase a presencia na aula do profesor de apoio para prestar 
unha mellor atención á diversidade e conseguir unha mellor avaliación tanto da axuda 
que se debe prestar ós alumnos/as como dos procesos de ensino levados a cabo. 

g.4 Instrumentos de avaliación 

Os instrumentos de avaliación para o primeiro ciclo da ESO serán: 

Avaliación do rendemento do alumnado: 

Para o que se utilizarán as probas obxectivas, o seguimento do traballo diario na clase 
e o reflectido no caderno do alumnado, a realización de exercicios e traballos tanto 
orais como escritos na clase, e as tarefas para casa. 

Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe: 

Tamén se desenvolverá unha avaliación da ensinanza elaborando o profesor un diario 
de clase coas incidencias máis significativas, e realizando enquisas e postas en común 
sobre o desenvolvemento do curso. Da mesma forma, o departamento analizará cada 
trimestre o grao de consecución dos obxectivos e se contrastarán os puntos de vista. 

No segundo ciclo da ESO, a avaliación estará baseada principalmente no diario de clase 
e nas probas obxectivas, tendo tamén importancia o portafolios persoal que cada 
alumno/a debe realizar con aqueles traballos que considere máis representativos da 
súa progresión académica. 

g.5 Criterios de cualificación 

Os criterios de cualificación serán os seguintes: 

Presentación do caderno e o diario de clase cos exercicios feitos, e dun portfolio 
individualizado. 

Boa presentación e correccións feitas. 



 

Lectura de dúas obras literarias por trimestre, como mínimo, e realización do traballo 
correspondente, indispensable para aprobar. 

Realización dunha exposición oral, como mínimo. 

Realización dun traballo de investigación individual ou en grupo. 

Asimilación dos contidos, que se valorará nas probas obxectivas escritas (unha ou dúas 
por trimestre) que, a súa vez, deberán ser superadas cunha nota mínima de cinco 
puntos nunha escala de un a dez. 

Boa actitude, participación na clase e respecto polas normas elementais de 
convivencia. 

Actitude positiva cara ao plurilingüismo, desbotando falsos estereotipos sobre as 
linguas e os seus falantes. 

En canto á porcentaxe que os distintos instrumentos de avaliación teñen na nota do 
alumnado, e de acordo co Departamento de Lingua e Literatura Castelá, establecemos 
os seguintes criterios porcentuais para cada avaliación: 

1º e 2º da ESO 

dúas probas escritas obxectivas sobre os contidos (40% da nota) 

exercicios de aula (orais ou escritos) e tarefas para casa (30 % da nota) 

revisión e corrección do diario de clase ou caderno escolar (10 % da nota) 

lectura e comentario de dúas obras literarias (20% da nota) 

3º e 4º da ESO 

unha proba escrita obxectiva sobre os contidos (25 % da nota) 

un traballo de investigación individual ou colectivo (25% da nota) 

exercicios de aula (orais ou escritos) e tarefas para casa (10 % da nota) 

revisión e corrección do diario de clase ou caderno escolar (10 % da nota) 

elaboración dun portfolio personalizado, en papel ou dixital (10 % da nota) 

lectura e comentario de dúas obras literarias, unha delas marcada polo docente (20% 
da nota) 

Para superar a materia os alumnosdeben saber: 



 

1ºESO: 

-Ordenar alfabeticamente palabras e manexar con soltura o dicionario. 

-Definir palabras de uso común. 

-Ler con entoación e ritmo adecuado. 

-Extraer o tema dun texto oral ou escrito. 

-Resumir un texto oral ou escrito. 

-Relatar oralmente unha anécdota, un conto... 

-Escribir textos sinxelos dos tipos tratados durante o curso con certa corrección 
ortográfica e de puntuación. 

-Distinguir palabras pola posición da sílaba tónica e aplicar as regras de acentuación. 

-Distinguir palabras simples, derivadas e compostas. 

-Sinalar sinónimos e antónimos de palabras de uso corrente. 

-Aplicar as principais regras ortográficas. 

-Recoñecer as distintas clases de palabras. 

-Recoñecer os enunciados nun texto dado e sinalar o suxeito e predicado en 
enunciados oracionais. 

-Diferenciar prosa e verso. 

-Identificar o xénero literario ao que pertence un texto literario e recoñecer algunha 
característica propia dese xénero. 

-Recoñecer a variedade lingüística de Europa como un signo de riqueza cultural e 
respecto pola diversidade 

2º ESO 

-Extraer o tema e formular a idea principal de textos orais e escritos. 

-Resumir textos orais e escritos recollendo o contido e a intencionalidade. 

-Identificar o tempo, espazo, narrador, personaxes principais e secundarios dun texto 
narrativo. 

-Expoñer oralmente un tema cunha linguaxe axeitada. 



 

-Escribir textos sinxelos dos tipos tratados durante o curso con certa corrección 
ortográfica, de puntuación e coherencia. 

-Identificar o xénero a que pertence un texto literario e as súas características. 

-Distinguir recursos literarios de uso frecuente. 

-Recoñecer nun texto poético diversos recursos expresivos, poñéndoos en relación con 
emocións, ideas e sentimentos. 

-Recoñecer e analizar as diferentes clases de palabras. 

-Analizar a estrutura da oración simple dentro de textos pouco complexos. 

-Recoñecer a pluralidade lingüística de España, valorando positivamente a existencia e 
uso de todos os idiomas. 

Tanto en 1º coma en 2º a avaliación será continua. Realizarase unhaavaliación 
inicial,sobre todo de lectura e comprensión. En función do resultado, propoñeranse 
itinerarios lectores individualizados. 

3º ESO 

- Diferenciar as características dos diferentes tipos de textos e ser quen de elaborar 
exemplos de cada un deles. 

- Ter un dominio básico das normas de ortografía e elaborar textos simples con 
coherencia e cohesión. 

- Coñecer a estrutura da lingua, as súas unidades e as funcións que estas desempeñan, 
en particular no plano fónico e morfolóxico. 

- Ter unhas nocións básicas de sintaxe e ser quen de analizar secuencias simples. 

- Ler de forma comprensiva coa entoación e ritmo adecuado. 

- Coñecer diversas obras e autores da literatura galega, poñéndoos en relación co seu 
contexto histórico e con outras manifestación culturais e artísticas. 

-Identificar e desbotar os estereotipos e prexuízos negativos que explican a 
minorización da lingua galega na sociedade contemporánea, e que dificultan o seu uso 
en todos os contextos. 

-Valorar o galego como instrumento útil para a comunicación en todos os contextos e 
tamén como signo distintivo da cultura galega 

4ºESO 



 

- Coñecer a estrutura de formas de expresión como a argumentación, o debate e a 
entrevista, e ser quen de utilizalas. 

- Dominar as normas de ortografía e elaborar textos complexos con coherencia, 
cohesión e corrección. 

- Coñecer a estrutura da lingua e saber analizar sintacticamente secuencias complexas. 

- Ler correctamente respectando a entoación e o ritmo correcto. 

- Coñecer diversas obras e autores da literatura galega, poñéndoos en relación co seu 
contexto histórico e con outras manifestación culturais e artísticas. 

-Identificar e desbotar os estereotipos e prexuízos negativos que explican a 
minorización da lingua galega na sociedade contemporánea, e que dificultan o seu uso 
en todos os contextos. 

-Valorar o galego como instrumento útil para a comunicación en todos os contextos e 
tamén como signo distintivo da cultura galega 

j) organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes 

j.1. Procedemento para a avaliación de alumnado coa materia pendente de cursos 
anteriores 

Para este alumnado farase un seguimento sistemático durante o curso e unha proba 
obxectiva no mes de maio. Ese seguimento consistiría narealización por parte do 
alumnado de diferentes traballos e exercicios encamiñados á consecución dos 
obxectivos do curso; no caso de que ese seguimento evidenciase o progreso nas 
competencias propias da materia pendente, esta consideraríase superada sen facer a 
proba obxectiva. 

j.2 Procedemento para a cualificación das materias pendentes do alumnado do 
programa de reforzo con atribución horaria 

Para este alumnado farase un seguimento semanal da súa evolución e nas reunións de 
departamento elaboraranse os materiais e recursos necesarios para facer eficaz ese 
reforzo. 

Para a cualificación do alumnado que asiste ao programa por repetir curso ou por 
promocionar por imperativo legal, farase un seguimento continuo do seu proceso de 
aprendizaxe e na súa avaliación terá especial consideración a opinión do profesor 
responsable do programa. 

Para a cualificación do alumnado que asiste ao programa por pasar de curso coa 
materia instrumental de lingua suspensa, tamén se fará un seguimento da súa 
evolución, de forma que se vai acadando os obxectivos e competencias terá superada 



 

a materia pendente e, se non fose así, haberá unha proba obxectiva no mes de maio 
para superala. 

Os mínimos esixibles para este alumnado serán: 

Para o alumnado coa materia de 1º da ESO pendente: 

Ser quen de comprender un texto escrito e identificar o seu tema e as ideas principais 
e secundarias. 

Ler con certa fluidez e ter un mínimo de corrección ortográfica 

Ter un dominio básico dos contidos gramaticais propios deste curso. 

Para o alumnado coa materia de 2º da ESO pendente: 

Ser quen de comprender textos cun certo nivel de complexidade, así como de 
diferentes formas (narrativos, expositivos, argumentais), e saber resumilos e 
esquematizar as súas ideas. 

Ler con fluidez e escribir con corrección. 

Ter un dominio básico dos contidos gramaticais propios deste curso. 

j.3 Programas específicos personalizados para o alumnado repetidor 

Estes programas específicos levaranse a cabo só no terceiro curso da ESO (no 1º ciclo 
este alumnado participa nun programa de reforzo, e en 4º da ESO non existe ningún 
alumnado repetidor nin que teña a materia de Lingua e Literatura pendente). 

O alumnado de 3º da ESO ten ademais a particularidade de estar incluído nun 
Programa de Diversificación Curricular, polo que as actividades semanais de reforzo 
estarán adaptadas aos alumnos/as deste grupo. Estas actividades semanais serán 
corrixidas  e entregadas ao alumnado para que este coñeza o grao de consecución dos 
obxectivos e competencias. 

k) deseño da avaliación inicial 

En primeiro lugar, no inicio do período lectivo teranse en conta os informes de 
avaliación final elaborados polos titores/as do alumnado no curso precedente e as 
suxestións propostas por estes na reunión de coordinación que ten lugar no mes de 
setembro. Consultarase tamén ao Departamento de Orientación sobre as 
circunstancias particulares daquel alumnado que precise dun reforzo educativo 
individualizado, mesmo con profesorado de apoio se as circunstancias o aconsellan. 

Ademais desta información previa, unha vez comezado o curso, os primeiros días de 
clase aplicaráselle ao alumnado unha serie de probas e procedementos para 
comprobar as aptitudes e competencias acadadas, e, a partir destas, facer as 



 

modificacións oportunas nos apartados da programación que proceda, ben a nivel 
individual, ben a nivel de grupo. 

l) medidas de atención á diversidade 

Se ben é certo que, en xeral, os contidos que traballamos no departamento se 
destinan cara a un teórico nivel medio, tamén é certo que a diversidade do alumnado 
leva aparellada unha diversidade de aprendizaxe. Por iso, a flexibilidade e a variación 
nas actividades de traballo na aula deben permitir manter unha dinámica progresiva co 
conxunto do alumnado, sen deixarmos de recoñecer topes diferentes segundo a súa 
capacidade. 

Por tanto, e partindo deste proxecto didáctico, iremos realizando as adaptacións 
necesarias para atender a diversidade do alumnado. Para iso hai que delimitar os 
obxectivos mínimos que se quere lograr co alumnado e que lles permitan continuar a 
aprendizaxe. Unha vez decididos, hai que ter enconta os diferentes recursos que 
posibilitan o tratamento da diversidade. Algúns poderían ser: 

adaptar o material didáctico con actividades complementarias organizadas mediante 
tarefas de reforzo de contidos concretos ou mediante fichas de traballo destinadas a 
desenvolver as competencias básicas. 

variar a metodoloxía segundo as necesidades e intereses de cada alumno/a. 

ampliar ou readaptar os bloques de contidos segundo o interese e a capacidade do 
alumnado. 

dosificar de modo progresivo as actividades, entendendo que cada unha delas supón 
un paso que conduce á adquisición dun determinado coñecemento. 

utilizar diferentes soportes (audiovisuais, informáticos...) para a presentación dos 
contidos e actividades, de forma que se capte o interese do alumnado con diferentes 
motivacións. 

propor actividades de aprendizaxe diferenciadas segundo o nivel de dificultade. 

organizar grupos de traballo flexibles e dinámicos, que combinen alumnado con 
diversas capacidades e motivacións. 

Así mesmo, se ao longo do curso se detectasen necesidades educativas especiais 
nalgún alumno/a, poriámonos en contacto co Departamento de Orientación para 
analizarmos se procede un reforzo educativo máis específico. 

m) concreción dos elementos transversais que se traballarán durante toda a etapa 

Tal e como se recolle no decreto 86/2015, a nosa programación contemplará o traballo 
transversal da comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 
audiovisual, as TIC, a capacidade emprendedora e a educación cívica e constitucional. 



 

Así mesmo, desde unha perspectiva integral do proceso educativo, consideramos que 
o ensino de lingua e literatura non pode desligarse dunha formación en valores éticos 
que contribúan a formar unha cidadanía libre e consciente; entendemos que os 
contidos relacionados coa convivencia e a solidariedade deben estar presentes na aula 
e en todo o entorno escolar; desde a nosa experiencia docente en Dodro, 
consideramos de grande importancia o tratamento de temas como: 

A educación contra a violencia de xénero, os estereotipos sexistas e a homofobia. 

A educación emocional (aprender a expresar aquilo que sentimos). 

A educación para a resolución pacífica dos conflitos (mediación). 

A educación ambiental, relacionada co coidado do entorno 

A educación sexual e para a saúde. 

A educación para un consumo responsable 

A educación viaria. 

Neste ámbito, utilizaremos o cine, a prensa, a televisión e internet como instrumentos 
didácticos que permitan unha reflexión actualizada sobre o tema, ao fío da 
problemática social máis vixente en cada momento e nivel de idade, e sempre tendo 
en conta o asesoramento do Departamento de Orientación. 

n) Actividades complementarias e extraescolares 

Ao longo do curso o noso Departamento colabora co resto da comunidade docente do 
CPIEusebio Lorenzo Baleirónna realización de diversas actividades de centro 
relacionadas coa difusión da cultura tradicional galega, tales como o Magosto, o 
Samaín e o Entroido. 

Como actividades complementarias no propio centro, o noso Departamento ten 
previsto organizar actividades destinadas á divulgación e coñecemento dos seguintes 
autores/as da literatura galega: a) o poeta local Eusebio Lorenzo Baleirón, como 
escritor que dá nome ao centro b) Rosalía de Castro, en canto escritora fundacional da 
literatura galega contemporánea. 

Ademais, durante o mes demaio de 2016, organizaremos unha serie de actividades 
lúdicas e didácticas en torno á figura homenaxeada con motivo do Día das Letras 
Galegas, dedicado nesta ocasión aoescritor lucenseManuel María. En torno á esta 
data, seguiremos promovendo un concurso literario para todo o alumnado da ESO. 

Así mesmo, está previsto realizar as seguintes actividades no propio colexio: 
obradoiros literarios, sesións de promoción da literatura oral, representacións teatrais 
ou de monicreques, recitais poéticos e encontros con algún escritor/a actual, a poder 
ser en relación co proxecto de centro sobre o tema das viaxes. 



 

Como actividades fóra do centro, o noso Departamento comprométese a realizar, 
como mínimo, unha saída didáctica por trimestre co alumnado da ESO, sempre para 
asistir a actividades que combinen aspectos lúdicos e didácticos, e que contribúan á 
normalización social do idioma. Trataremos de promover a asistencia do alumnado a 
actos relacionados coa cultura galega, tales como representacións teatrais ou 
cinematográficas, rutas literarias (A esmorgade Eduardo Blanco Amor), concursos de 
literatura oral ou visita ás Casas Museo de escritores galegos moi destacados ( Manuel 
María, Ramón Otero Pedrayo, Rosalía de Castro, Manuel Antonio…). Así mesmo, 
trataremos de organizar, en colaboración con outros centros educativos, algunha saída 
didáctica que teña relación co espazo cultural da Lusofonía. 

Por último, estamos abertos á colaborar con outros departamentos didácticos na 
organización de actividades conxuntas, sempre que entre os seus obxectivos estea o 
de contribuír á normalización do uso do noso idioma nun entorno plurilingüe. 

ñ) Accións de contribución ao Proxecto Lector 

As actividades do proxecto lector do Departamento de Lingua e Literatura galega 
teñen como obxectivo centralmellorar a competencia lectora do alumnado, mediante 
a aplicación das seguintes estratexias didácticas: 

Cambiar os hábitos de clase de xeito que se fomente o hábito de preguntar e consultar 
aquilo que non se entende. 

Facer que o alumnado comprenda a importancia que ten para a súa aprendizaxe o 
feito de comprender ben o que le e acostumalo a consultar o dicionario. 

Invitar ao alumnado a esforzarse en deducir o significado dunha palabra polo seu 
contexto ou a partir da súa etimoloxía. 

Como paso previo á aplicación destas estratexias, débense ter en conta os seguintes 
factores: 

detectar problemas que dificultan a capacidade lectora do alumnado. 

coñecer o nivel específico de comprensión lectora de cada alumno/a 

analizar e revisar a adecuación da linguaxe dos textos ás capacidades do alumnado. 

ñ.1 Obxectivos 

Trátase de que o alumnado adquira as seguintes habilidades: 

Empregar os coñecementos previos para darlle sentido á lectura. 

Dirixir de xeito autónomo a lectura de textos. 

Empregar estratexias de revisión e insistencia para acadar a comprensión lectora. 



 

Distinguir ideas principais e secundarias en función da finalidade da lectura. 

Resumir o lido como estratexia de comprensión. 

Realizar preguntas pertinentes sobre o lido. 

Valorar a lectura como fonte de pracer. 

Valorar a lectura como medio para a aprendizaxe de coñecemento 

Usar correctamente as diversas fontes de información. 

ñ.2. Actividades destinadas ao desenvolvemento da comprensión lectora 

Actividades de aula: 

Aprender a diferenciar a linguaxe dos diversos códigos comunicativos. 

Traballar con distintos tipos de textos: narracións, poemas, cancións, banda deseñada, 
cine, gráficos, textos informativos ou publicitarios 

Integrar as TIC e prácticas lectoras en todos os soportes en situacións contextualizadas. 

Activar a curiosidade e o coñecemento previo sobre os textos que se lean na aula. 

Practicar distintas tipoloxías de lectura: individual e silenciosa, expresiva e colectiva, 
didáctica (a través da figura do docente)... 

Reler en silencio. 

Formular preguntas dirixidas cara á comprensión global dun texto. 

Analizar e comentar o vocabulario, utilizando o dicionario como recurso didáctico 
fundamental. 

Realizar actividades de ampliación do vocabulario: busca de sinónimos e antónimos, 
campos semánticos, familias de palabras, xogos dederivación léxica... 

Propor títulos alternativos para un texto. 

Elaborar resumos, esquemas ou mapas conceptuais. 

Detectar o tema central dun texto. 

Distinguir ideas principais e secundarias. 

Modificar os textos lidos mediante diversos procesos de reescritura que utilizan 
recursos de ampliación, redución ou alteración das características iniciais dos mesmos. 



 

Elaborar distintas tipoloxías de redaccións. 

Realizar actividades de carácter oral que potencien o diálogo e a intercomunicación. 

Realizar debates públicos acerca das ideas dun texto, fomentando o espírito crítico e o 
pensamento diverxente. 

ñ.3. Actividades e medidas encamiñadas ao fomento da lectura 

Actividades de aula 

Participar, en coordinación coa Biblioteca Escolar, na actividade diaria daHora de Ler. 

Realizar lecturas dramatizadas. 

Animar á expresión da propia opinión sobre os libros lidos, ben redactando 
comentarios para a clase, para o blogue da biblioteca ou para a revista do centro. 

Realizar actividades de escritura creativa a partir de modelos previos. 

Integrar os intereses de ocio do alumnado nas actividades de lectura e busca de 
información. 

Presentar páxinas web, revistas ou páxinas especializadas dos xornais onde poden 
atopar información sobre literatura xuvenil. 

Promover actividades a partir da lectura dun libro (xogos, concursos, exposicións...) 

Programar itinerarios lectores abertos, variados e flexibles, adecuados á idade e 
madurez psicolóxica de cada alumno/a, tendo en conta diferentes niveis de dificultade 
no contido e no vocabulario. 

Actividades de biblioteca 

Promover a formación como usuarios da biblioteca, para que o alumnado poida 
seleccionar de forma autónoma as súas lecturas. 

Favorecer a lectura informal dentro da biblioteca, facilitando a lectura relaxada en 
tempo de lecer. 

Facilitar encontros con autores/as e ilustradores/as na biblioteca, tras o coñecemento 
da súa obra. 

Deseñar, desde a biblioteca, actividades que inclúan xogos nos que os adolescentes 
teñan que relacionar textos cos seus autores, ilustracións coas obras das que foron 
tiradas, busca documental sobre diversos aspectos dun libro, un autor, unha 
temática... 



 

Organizar unha biblioteca de banda deseñada, seleccionando títulos de calidade para 
ampliar a oferta máis alá dos títulos máis coñecidos. 

Manter activo un club de lectura 

Participar no blogue da biblioteca escolar con recensións e comentarios de libros. 

ñ.4. Actividades e medidas relacionadas coa educación documental 

Trátase, fundamentalmente, de que o alumnado aprenda a manexar correctamente 
todo tipo de fontes de información. A aprendizaxe do uso das fontes de información 
engloba tres aspectos: 

Determinar cal é o obxectivo dunha procura de información 

Localizar a información 

Usar a información 

Actividades de biblioteca e aula de informática 

Establecer obxectivos previos á busca de información (que se busca e para que) 

Determinar e escoller palabras clave que permitan iniciar a busca sobre un tema 
concreto. 

Analizar distintos soportes da información: libros e ordenadores. 

Distinguir e clasificar os libros por ámbitos de coñecemento. 

Utilizar o catálogo da biblioteca escolar. 

Buscar un libro sobre un tema concreto e valorar a súa utilidade. 

Recoñecer a estrutura interna dun libro: portada, índice, capítulos ou apartados, 
sumario, bibliografía... 

Aprender as normas de elaboración dunha bibliografía. 

Analizar e valorar as diversas fontes de información: libros, xornais e revistas, internet, 
documentais, museos e exposicións, fontes orais. 

Utilizar correctamente os buscadores de internet, as páxinas web, as enciclopedias 
virtuais e calquera outro recurso informativo da rede. 

Usar recursos para tomar notas: esquemas, mapas conceptuais, resumos... 



 

Elaborar traballos de investigación que presenten unha estrutura interna coherente: 
título, introdución, apartados temáticos, conclusión, bibliografía. 

Elaborar traballos de investigación que presenten unha estrutura externa coherente: 
portada e título, índice de contidos, uso correcto do procesador de textos, ilustracións, 
revisión ortográfica, limpeza e orde. 

o) Accións de contribucións ao plan TIC 

Os obxectivos xerais da integración das TIC no traballo cotián da Área de Lingua e 
Literatura Galega serían os seguintes: 

manter activas redes de comunicación e de colaboración con toda a comunidade 
educativa. 

coordinar o noso traballo docente en colaboración co profesorado doutras áreas e 
materias. 

facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades educativas 
especiais. 

potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de 
coñecemento. 

fornecer ao alumnado estratexias para obter e xestionar a información conseguida 
mediante as TIC. 

fomentar o traballo cooperativo entre o alumnado. 

utilizar as TIC como medio de creación, de integración e de expresión das propias 
ideas. 

empregar as TIC para en diversas actividades de aula: programacións, proxectos, 
traballos colectivos... 

intercambiar experiencias e coñecementos en diversas redes de colaboración 
relacionadas conAbalar. 

continuar a integración das TIC como medio dinámico de comunicación, de maneira 
que se constitúan nun elemento común de información e de contacto con todos os 
axentes do proceso educativo. 

Para o cumprimento deste obxectivos, propoñemos as seguintes actividades: 

Utilización de contidos interactivos para o traballo cotián de aula; na medida do 
posible, avanzaremos no uso das posibilidades didácticas que nos ofrece o 
proxectoAbalar. 



 

Mantemento de blogues do alumnado con comentarios sobre as súas lecturas. 

Colaboración no blogue da biblioteca escolar. 

Consulta habitual de xornais virtuais en galego (acompañada dunha reflexión crítica 
sobre a dificultade para dispoñer de medios de comunicación no noso idioma). 

p) Accións de contribución ao plan de convivencia 

Dende o noso departamento trataremos de contribuír ao desenvolvemento do plan de 
convivencia estimulando accións que potencien as seguintes actitudes: 

favorecer a disciplina e o traballo normal dentro das aulas, mediante o establecemento 
de normas claras, xustas e, na medida do posible, negociadas. 

respectar a todos e a cada un dos compañeiros/as e profesores/as evitando ademais 
insultos ou actitudes de violencia, para lograr un clima de diálogo e rexeitamento de 
actitudes discriminatorias. 

respectar o material e instalacións e usalos correctamente, tanto no centro como 
naqueles recintos que se visiten durante as actividades extraescolares, así como 
calquera espazo natural ao que se realicen excursións. 

manter a limpeza nas aulas, nas demais dependencias do Centro e no seu entorno, 
evitando botar ao chan calquera tipo de desperdicio. 

aprender a utilizar estratexias de mediación na resolución de conflitos. 

incorporar á práctica da aula contidos relacionados coas habilidades sociais, a 
intelixencia emocional e a resolución pacífica de conflitos. 

coordinar actuacións na nosa materia promotoras de valores democráticos de 
convivencia, de negociación e de cultura da paz. 

q) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 

A programación anual ten prevista unha autoavaliación a través da análise trimestral 
dos resultados académicos, pero tamén mediante a posta en valor da opinión do 
alumnado sobre o labor didáctico do profesor a través dunha rúbrica de avaliación do 
traballo docentenas que mozas e mozos poidan valorar tanto os contidos tratados 
como a metodoloxía empregada; a partir desta posta en común, e en colaboración co 
resto do equipo de profesoradodo CPI, procederemos a revisar as nosas prácticas 
pedagóxicas e a reflectir os nosos erros, progresos e dúbidas na memoria final do 
departamento. 

As propostas e conclusións da memoria final de curso serán tidas en conta para a 
elaboración da programación do ano seguinte. 



 

Carlos Negro Romero, 

Xefe de Departamento de Lingua e Literatura Galega do CPIEusebio Lorenzo Baleirón 

Dodro, a 14 de setembro de 2015 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA. 

 CURSO 2015/2016. 

 

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
A presente programación foi elaborada a partir das pautas e as instruccións recollidas na 

Resolución do 27 de xullo de 2015. 

Este curso, seguindo as propostas presentadas no claustro e na comisión de 

coordinación pedagóxica, o departamento de lingua castelá participará no proxecto 

interdisciplinar que se vai levar a cabo en toda a E.S.O. que se organizará arredor dun 

tema por determinar, e cuias actividades serán recollidas na memoria final. Este 

proxecto multidisciplinar pretende organizar as ensinanzas dos curriculos de diferentes 

departamentos arredor dun eixo vertebrador común. Desta maneira, nos diferentes 

cursos da E.S.O, vanse priorizar algúns contidos e actividades relacionados con este 

tema dentro do currículo da materia. Ademais este proxecto levará asociadas diferentes 

saídas didácticas nas que os alumnos levarán un dosier preparado por cada 

departamento, que deberán realizar á volta das mesmas. 

En primeiro curso haberá vinte alumnos, en segundo haberá trece alumnos, en terceiro 

dezasete e nove en cuarto.  

Ademais, e tal e como se di na memoria final do curso pasado, a hora de ler tivo unha 

repercusión moi positiva na consecución das capacidades básicas do alumnado polo que 

se vai insistir especialmente en continuar este traballo. 

 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
Co desenvolvimento da nosa materia pretendemos contribuír ao logro das competencias 

básicas, da seguinte maneira: 

En comunicación lingüística: 

-Ser progresivamente competente na expresión e comprensión de mensaxes, tanto orais 

como escritos, en diferentes contextos de comunicación. 

-Comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de textos con intencións comunicativas 

diversas. 

-Mellorar a competencia comunicativa a través da lectura (ben coas bibliotecas de aula, 

como co proxecto lector e a “hora de ler”). 

-Coñecer reflexivamente o funcionamento da linguaxe e normas de uso, xa que a través 

da comprensión do sistema da lingua e as súas estruturas, podemos mellorar 

significativamente a comprensión e expresión oral e escrita. 

-Ter en conta opinións distintas ás propias. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
-Interpretar con precisión datos, informacións... 

-Poñer en práctica procesos de razoamento que leven á resolución de problemas. 

En competencias sociais e cívicas: 

-Identificar preguntas ou problemas e obter conclusións baseadas en probas. 



 

-Comprender e tomar decisións sobre uso de recursos naturais, coidado do medio 

ambiente e protección da saúde.  

-Comprender de maneira crítica a realidade, incidindo en cuestións como o da linguaxe 

publicitaria e os seus códigos, para intentar formar cidadáns máis responsables. 

-Valorar a aportación das diferentes culturas para a evolución e progreso da 

humanidade. 

-Poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista. 

-Practicar o diálogo e a negociación para chegar a acordos e resolver conflitos. 

 

En competencia dixital: 

-Utilizar as novas tecnoloxías como instrumento de traballo para informarse, aprender e 

comunicarse. Neste caso, o uso do ordenador vai ser unha ferramenta fundamental, 

sobre todo á hora de traballar con textos literarios ou a lectura de obras en soporte 

dixital. 

 

Conciencia e expresións culturais: 

-Mostrar unha actitude aberta e respectuosa cara á diversidade de expresións artísticas e 

culturais. 

Aprender a aprender: 
-Coñecer recursos e fontes para a recollida e selección de información. 

-Ser capaz de obter información e transformala en coñecemento. 

Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor: 
-Elixir con criterio propio. 

A concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables e a súa relación con estas 

competencias recóllese nos cadros de 1º e 3º da E.S.O. que aparecen en puntos 

sucesivos. 

 

OBXECTIVOS XERAIS PARA A ETAPA. 

1. Comprender discursos orais e escritos nos diversos contextos da actividade 
social e cultural.  

2. Utilizar a lingua para expresarse de forma coherente e adecuada nos diversos 
contextos da actividade social e cultural, para tomar conciencia dos propios 
sentimentos e ideas e para controlar a propia conducta.  

3. Coñecer a realidade plurilingüe de España e as variedades do castelán e valorar 
esta diversidade como unha riqueza cultural. 

4. Utilizar a lingua oral na actividade social e cultural de forma adecuada ás 
distintas situacións e funcións, adoptando unha actitude respectuosa e de 
cooperación.  

5. Empregas as diversas clases de escritos mediante os que se produce a 
comunicación coas institucións públicas, privadas e da vida laboral. 

6. Utilizar a lingua eficazmente na actividade escolar para buscar, seleccionar e 
procesar información e para redactar textos propios do ámbito académico.  

7. Utilizar con progresiva autonomía e espíritu crítico os medios de comunicación 
social e as tecnoloxías da información para obter, interpretar e valorar 
informacións de diversos tipos e opinións diferentes.  

8. Aplicar con certa autonomía os coñecementos sobre a lingua e as normas do 
uso lingüístico para comprender textos orais e escritos e para escribir e falar 
con adecuación, coherencia, cohesión e corrección.   



 

9. Analizar os diferentes usos sociais das linguas para evitar os estereotipos 
lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prexuízos clasistas, racistas ou 
sexistas. 

10. Coñecer os aspectos básicos da lingua como sistema, principalmente no eido 
gramatical (morfoloxía e sintaxe). 

11. Facer da lectura fonte de pracer, de enriquecemento persoal e de 
coñecemento do mundo e consolidar hábitos lectores.  

12. Comprender textos literarios utilizando coñecementos básicos sobre as 
convencións de cada xéneros, os temas e motivos da tradición literaria e os 
recursos estilísticos.  

13. Aproximarse ao coñecemento de mostras relevantes do patrimonio literario e 
valoralo como un modo de simbolizar a experiencia individual e colectiva en 
diferentes contextos histórico-culturais. 

 

OBXECTIVOS POR CURSOS. 
Primeiro curso da E.S.O: 

1. Mellorar a capacidade de comprensión e expresión a nivel oral e escrito. 
2. Coñecer os trazos estruturais e característicos dos principais tipos de texto 

(descrición, narración, diálogo, teatro, carta, entrevista, poema, noticia). 
3. Producir textos orais e escritos con diferentes finalidades e segundo 

determinadas pautas. 
4. Organizar coherentemente o contido dunha comunicación. Diferenciar o 

esencial do accesorio. Definir, esquematizar e resumir.  
5. Valorar de forma crítica as mensaxes dos medios de comunicación. 
6. Mostrar respecto polas opinións alleas. Ampliar vocabulario. 
7. Distinguir os elementos da comunicación. 
8. Reflexionar sobre contidos gramaticais. Coñecer e analizar os elementos 

morfolóxicos, principalmente, e sintácticos que integran unha oración. Mellorar 
a ortografía. 

9. Diferenciar e respectar usos correspondentes a distintas variedades 
xeográficas. 

10. Fomentar o gusto pola lectura. 

Segundo curso da E.S.O: 

-Aumentar a competencia lingüística. 

-Comprender o concepto e os elementos do proceso de comunicación. 

-Comprender as funcións da linguaxe. 

-Diferenciar o esencial do accesorio. 

-Comprender a importancia do contexto e da situación na determinación de significado 

das palabras. 

-Definir, esquematizar e resumir. 

-Recoñecer a estrutura e características de textos orais e escritos (descrición, narración, 

diálogo, monólogo, biografía, exposición, argumentación, poesía, carta, texto 

periodístico, teatro). 

-Producir textos orais e escritos dos diferentes tipos segundo determinadas pautas. 

-Organizar coherentemente o contido dunha información. 

-Reflexionar sobre as relacións de palabras, morfolóxicas e sintácticas, dentro da 

oración simple. 



 

-Comprender as características distintivas da poesía, narrativa e dramática. 

-Coñecer algúns datos significativos da historia do castelán. 

-Ampliar vocabulario. 

-Mellorar a ortografía. 

-Ler expresiva e comprensivamente e fomentar o gusto pola lectura como fonte de 

información, aprendizaxe e pracer. 

-Valorar de forma crítica as mensaxes dos medios de comunicación. 

-Comprender o concepto de lingua e respectar as diferenzas. 

Terceiro curso da E.S.O:  

1. Comprender e expresarse oralmente e por escrito con coherencia e corrección, 
comprendendo os mecanismos dos diferentes tipos de textos, tanto en relación 
á súa finalidade (narración, descripción, diálogo...) como ao seu ámbito de uso. 

2. Comprender, producir e avaliar textos multimodais nos que se utilicen dous ou 
máis sistemas semióticos (verbais e non verbais). 

3. Mellorar a capacidade de falar en público, recoñecendo as estratexias básicas 
de planificación e organización do discurso, coñecendo os diferentes ámbitos 
(formais e informais) e participando en debates, coloquios, etc. 

4. Integrar informacións procedentes de diferentes textos (orais e escritos) sobre 
un mesmo tema, para elaborar un texto de síntese no que se refictan tanto as 
principais informacións e puntos de vista como o punto de vista propio. 

5. Coñecer e utilizar as fontes de información: biblioteca, T.I.C´s, coñecendo os 
mecanismos de uso e tratamento desa información. 

6. Producir textos escritos e audiovisuais atendendo á súa finalidade e ao seu 
ámbito de uso, valorando o gusto e o interese pola creatividade como medio de 
expresión dos sentimentos. 

7. Comprender as nocións fundamentais do sistema lingüístico, principalmente 
nos seus compoñentes morfolóxico e sintáctico, e coñecer e utilizar as 
características dos textos como unidades de estudo (coherencia, cohesión e 
correción). 

8. Coñecer e valorar a realidade lingüística española e as súas diferentes linguas 
(así como a súa historia), fomentando o gusto pola lingua propia como vínculo 
identitario do pobo galego. 

9. Participar en proxectos (videoclíps, exposicións, traballos, folletos, carteis...) 
nos que se utilicen diferentes linguas e contidos trasversais. 

10. Coñecer os mecanismos que son comúns a todas as linguas (curriculares) e 
utilizalos para mellorar a competencia plurilingüe, dentro dun tratamento 
integrado das linguas. 

11. Acceder ó disfrute dos textos literarios como unha forma de enriquecemento 
cultural, a través da lectura libre e o desenvolvemento do criterio persoal, 
recreando logo esas lecturas e utilizándoas como base da propia produción 
persoal de textos de intención literaria. 

12. Coñecer a literatura dende unha visión integrada, superando o estudo 
historicista e compartimentado da mesma, para coñecer as obras e autores en 
relación a outras manifestacións culturais (literarias ou non) e a outras épocas e 
tradicións. 

13. Dar a coñecer os principais periodos, autores e obras da literatura española 
dende as súas orixes ata o século XVII. 



 

Cuarto curso da E.S.O: 

 

- Integrar informacións diversas sobre un mesmo tema para que o alumno sexa quen de 

argumentar (oralmente e por escrito) axustándose a un guión previo, seguindo unha orde 

lóxica e adecuando á linguaxe á situación comunicativa. 

- Acceder ao disfrute dos textos literarios poñéndoos en relación coa súa época e 

elaborando xuízos críticos sobre os mesmos. 

- Dar a coñecer os principais periodos, autores e obras da literatura española dos séculos 

XVIII a XX. 

- Dar a coñecer os procedementos de estructuración da lingua castelá, en especial en 

canto ao compoñente sintáctico, para coñecer os mecanismos de formación de mensaxes 

complexas a partir de unidades máis simples. 

- Analizar e xulgar críticamente tanto as producións lingüísticas propias en diferentes 

contextos comunicativos, como os diversos usos sociais das linguas. 

- Formarse unha imaxe axustada de si mesmo e desenvolver actividades de forma 

autónoma e equilibrada accedendo críticamente ás fontes de información. 

- Participar en actividades de grupo con actitudes solidarias e tolerantes, valorando 

críticamente as diferenzas de tipo social e rexeitando calquera tipo de discriminación. 

 

METODOLOXÍA. 

 

As estratexias metodolóxicas para acadar unha consecución óptima dos obxectivos e 

competencias propostas será a de propor ao alumnado situacións de aprendizaxe nas que 

poidan poñer en práctica os contidos tratados e os apliquen á resolución de situacións 

reais e cotiás. Trátase de que o alumnado saiba que debe aprender, como o debe 

aprender e, sobre todo, para que ten que aprender. Neste senso, este curso comezaremos 

(a proposta do departamento de Lingua Galega) a por en práctica unha metodoloxía 

baseada no agrupamento de contidos (de cada un dos catro bloques propostos no 

currículo) en “constelacións” ou categorías temáticas, de forma que os alumnos poidan 

ver o elo de unión entre os diferentes contidos (comunicativos, gramaticais ou literarios) 

das dúas materias, e tamén entre estes contidos e outras manifestacións culturais máis 

próximas a eles (como o cinema, a música ou calquera outra manifestación artística); 

desta maneira preténdese dar un enfoque integrador a estas materias e procurar que o 

alumnado vexa a utilidade e a vixencia dos contidos propios das mesmas. 

Para a posta en práctica desta metodoloxía se utilizarán técnicas baseadas no principio 

de “aprender facendo”, como a aprendizaxe baseada en proxectos, que se integrarán con 

técnicas e instrumentos de avaliación como as rúbricas, os diarios de aprendizaxe ou os 

portafolios. 

Cabe destacar, por último, que no primeiro ciclo da E.S.O. a materia terá un enfoque 

máis comunicativo, dando prioridade aos aspectos pragmáticos relativos á consecución 

da competencia comunicativa e á adquisición das habilidades básicas (comprensión, 

expresión, lectura e escritura), mentras que no segundo ciclo se aprofundará máis en 

contidos formais sen descoidar en ningún momento as habilidades básicas anteriores. 

 

 



 

ORGANIZACIÓN, RELACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES E RELACIÓN COAS DIFERENTES COMPETENCIAS CHAVE NOS CURSOS 1º E 3º DA E.S.O. 

 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

 1,2,3,4,5,6  Elementos da comunicación. Normas que rixen 
a comunicación oral. A conversación formal e 
informal. Introducción á exposición oral. O 
autorretrato e a presentación propia. 

 Formas da comunicación oral: debate, 
coloquio… 

 Falar en público. Preparación do discurso. 
Elaboración dun guión. Normas básicas. 

 Escoitar de forma activa e comprender o sentido 
global de textos orais. 

 Valorar a importancia da conversa na vida social 
practicando actos de fala (contando, 
describindo, opinando, dialogando, etc.), en 
situacións comunicativas propias da actividade 
escolar.  

 Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente 
a claridade expositiva, a adecuación, a 
coherencia e a cohesión do contido das 
producións orais propias e alleas, así como os 
aspectos prosódicos e os elementos non verbais 
(acenos, movementos, ollada, etc.).  

 Aprender a falar en público, en situacións 
formais e informais, de xeito individual ou en 
grupo. 

 Reproducir situacións reais ou imaxinarias de 
comunicación potenciando o desenvolvemento 
progresivo das habilidades sociais, a expresión 
verbal e non verbal, e a representación de 
realidades, sentimentos e emocións. 

  Recoñece e asume as regras de interacción, 
intervención e cortesía que regulan os debates e 
calquera intercambio comunicativo oral. 

 CCL 

 CSC 

 Intervén en actos comunicativos orais e valora a 
súa participación. 

 CCL 

 CSIEE 

 Coñece o proceso de produción de discursos 
orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a 
cohesión dos contidos.  

 CCL 

 CAA 

 Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión 
de tempos e do emprego de axudas audiovisuais 
en calquera tipo de discurso. 

 CD 

 Recoñece os erros da produción oral propia e 
allea a partir da práctica habitual da avaliación e 
autoavaliación, e propón solucións para 
melloralas. 

 CAA 

 Realiza presentacións orais.   CCL 

 Dramatiza e improvisa situacións reais ou 
imaxinarias de comunicación. 

 CSC 

 1,2,3,4,5,6.  Lectura, comprensión, interpretación e 
valoración de textos escritos de ámbito persoal, 
educativo ou escolar, e de ámbito social. 

 Utilización progresivamente autónoma da 
biblioteca escolar e das tecnoloxías da 

 Ler, comprender, interpretar e valorar textos en 
diferentes formatos e soportes. 

 Procurar e manexar información, na biblioteca e 
noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala 
nun proceso de aprendizaxe continua. 

 Retén información e recoñece a idea principal e 
as ideas secundarias, comprendendo as 
relacións entre elas. 

 CCL 

 Entende instrucións escritas de certa 
complexidade que lle permiten desenvolverse en 

 CCL 



 

 Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

información e da comunicación como fonte de 
obtención de información. Educación para o uso, 
o tratamento e a produción de información. 

 Produción de textos escritos e audiovisuais 
narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos e 
argumentativos e escritura de textos dialogados. 

 

 Aplicar progresivamente as estratexias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 

 Escribir textos en diferentes soportes e formatos, 
en relación co ámbito de uso. 

 

situacións da vida cotiá e nos procesos de 
aprendizaxe. 

 Interpreta, explica e deduce a información dada 
en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuais, esquemas, etc. 

 CMCCT 

 Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de 
información integrando os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

 CD 

 Coñece e manexa habitualmente dicionarios 
impresos ou en versión dixital. 

 CD 

 Coñece o funcionamento de bibliotecas 
(escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, 
e é capaz de solicitar autonomamente libros, 
vídeos, etc. 

 CD 

 Aplica técnicas diversas para planificar os seus 
escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais 
etc.) e redacta borradores de escritura. 

 CSIE 

 Escribe textos propios do ámbito persoal e 
familiar, escolar ou educativo e social, imitando 
textos modelo. 

 CCL 

 Escribe textos narrativos, descritivos e 
instrutivos, expositivos, argumentativos e 
dialogados, imitando textos modelo. 

 CCL 

 Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito 
o significado dos elementos visuais que poden 
aparecer nos textos. 

 CMCCT 

 CD 

 7,8,9,10.  Categorías gramaticais: substantivo, adxectivo,  Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as  Recoñece e explica o uso das categorías  CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

determinante, pronome, verbo, adverbio, 
preposición, conxunción e interxección. 

 Coñecemento, uso e valoración das normas 
ortográficas e gramaticais. 

 Manexo de dicionarios e outras fontes de 
consulta en papel e formato dixital sobre o uso 
da lingua.  

 Recursos de modalización en función da persoa 
que fala ou escribe. Expresión da obxectividade 
e da subxectividade a través das modalidades 
oracionais e as referencias internas ao emisor e 
ao receptor nos textos. 

 As variedades lingüísticas. 

súas normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orais e escritos e para a 
composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos. 

 Usar de forma efectiva os dicionarios e outras 
fontes de consulta, tanto en papel como en 
formato dixital, para resolver dúbidas en relación 
ao manexo da lingua e para enriquecer o propio 
vocabulario. 

 Identificar os conectores textuais e os principais 
mecanismos de referencia interna presentes nos 
textos, recoñecendo a súa función na 
organización do contido do discurso. 

 Identificar a intención comunicativa da persoa 
que fala ou escribe. 

 Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 Recoñecer e valorar a diversidade lingüística, 
con especial atención á realidade do centro 
docente e do ámbito social do alumnado. 

 Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a comparación e a 
transformación de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión e para a 
produción de textos. 

gramaticais nos textos, e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros de concordancia 
en textos propios e alleos. 

 Recoñece e corrixe erros ortográficos e 
gramaticais en textos propios e alleos, aplicando 
os coñecementos adquiridos para mellorar a 
produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais. 

 CCL 

 Coñece e utiliza adecuadamente as formas 
verbais nas súas producións orais e escritas. 

 CCL 

 Utiliza fontes variadas de consulta en formatos 
diversos para resolver as súas dúbidas sobre o 
uso da lingua e para ampliar o seu vocabulario. 

 CD 

 Recoñece, usa e explica os conectores textuais 
(de adición, contraste e explicación) e os 
principais mecanismos de referencia interna, 
gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos 
(elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na 
organización do contido do texto. 

 CCL 

 Recoñece a expresión da obxectividade ou 
subxectividade identificando as modalidades 
asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación coa intención comunicativa do emisor. 

 CSC 

 CCL 

 Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evita estereotipos 

 CCL 

 CAA 
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lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 Coñece e valora a diversidade lingüística do seu 
grupo, do centro docente e do seu ámbito social 
próximo. 

 CSC 

 Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

 CAA 

 7,8,9,10.  Lectura libre de obras da literatura española e 
universal, e da literatura xuvenil, como fonte de 
pracer, de enriquecemento persoal e de 
coñecemento do mundo, para lograr o 
desenvolvemento dos seus propios gustos e 
intereses literarios, e a súa autonomía de 
lectura. 

 Os xéneros literarios. 

 Redacción de textos 

 Ler fragmentos ou obras da literatura española e 
universal de todos os tempos, e da literatura 
xuvenil, próximas aos propios gustos e ás 
propias afeccións, amosando interese pola 
lectura. 

 Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en 
todas as súas vertentes: como fonte de acceso 
ao coñecemento e como instrumento de lecer e 
diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 Redactar textos persoais de intención literaria 
seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus 
gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. 

 CCL 

 CCEC 

 Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos compañeiros e coas 
compañeiras. 

 CCEC 

 Dramatiza fragmentos literarios breves 
desenvolvendo progresivamente a expresión 
corporal como manifestación de sentimentos e 
emocións, respectando as producións das 
demais persoas. 

 CCEC 

 CSC 

 Redacta textos persoais de intención literaria a 
partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero con intención lúdica e 
creativa. 

 CCL 

 CCEC 

 Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar 
e regular os seus propios sentimentos. 

 CCEC 

 CSIE 



 

 

3º de ESO 

 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

 1,2  Textos orais multimodais en diferentes ámbitos. 
Linguaxes verbais e non verbais. Utilización de 
diferentes códigos. As diferentes linguaxes: 
publicidade, cinema, cómic... 

 Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar 
e valorar textos orais propios dos ámbitos 
persoal, educativo ou escolar, e social.  

 

 Anticipa ideas e infire datos do emisor e do 
contido do texto, analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

 CCL 

 Comprende o sentido global de textos 
publicitarios, informativos e de opinión 
procedentes dos medios de comunicación, 
distinguindo a información da persuasión na 
publicidade e a información da opinión en 
noticias, reportaxes, etc., identificando as 
estratexias de enfatización e de expansión. 

 CSC 

 Resume textos, de forma oral, recollendo as 
ideas principais e integrándoas con claridade en 
oracións que se relacionen loxicamente e 
semanticamente. 

 CCL 

 1,2,3,4  A narración,  a descrición e a exposición oral. O 
diálogo e o debate.  

 Técnicas para o discurso oral: preparación, 
secuenciación de contidos, guión, prosodia... 

 Escoitar de xeito activo, comprender, interpretar 
e valorar textos orais de diferente tipo. 

 Escoitar de xeito activo e comprender o sentido 
global de textos orais. 

 Recoñecer, interpretar e avaliar progresivamente 
a claridade expositiva, a adecuación, a 
coherencia e a cohesión do contido das 
producións orais propias e alleas, así como os 
aspectos prosódicos e os elementos non verbais 
(acenos, movementos, ollada, etc.). 

 Aprender a falar en público, en situacións 
formais e informais, de xeito individual ou en 
grupo. 

 Anticipa ideas e infire datos do emisor e do 
contido do texto, analizando fontes de 
procedencia non verbal. 

 CCL 

 Interpreta e valora aspectos concretos do 
contido e da estrutura de textos narrativos, 
descritivos, expositivos, argumentativos e 
instrutivos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándoos con conceptos persoais, para 
xustificar un punto de vista particular. 

 CCL 

 Escoita, observa e explica o sentido global de 
debates, coloquios e conversas espontáneas 
identificando a información salientable, 

 CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

 Participar e valorar a intervención en debates, 
coloquios e conversas espontáneas. 

determinando o tema e recoñecendo a intención 
comunicativa e a postura de cada participante, 
así como as diferenzas formais e de contido que 
regulan os intercambios comunicativos formais e 
os intercambios comunicativos espontáneos. 

 Coñece o proceso de produción de discursos 
orais valorando a claridade expositiva, a 
adecuación, a coherencia do discurso e a 
cohesión dos contidos.  

 CCL 

 Recoñece a importancia dos aspectos 
prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión 
de tempos e do emprego de axudas 
audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

 CD 

  Realiza presentacións orais.   CCL 

 Organiza o contido e elabora guións previos á 
intervención oral formal, seleccionando a idea 
central e o momento en que vai ser presentada 
ao seu auditorio, así como as ideas secundarias 
e os exemplos que van apoiar o seu 
desenvolvemento.  

 CCL 

 Incorpora progresivamente palabras propias do 
nivel formal da lingua nas súas prácticas orais. 

 CCL 

 Pronuncia con corrección e claridade, 
modulando e adaptando a súa mensaxe á 
finalidade da práctica oral. 

 CCL 

 Avalía, por medio de guías, as producións 
propias e alleas, mellorando progresivamente as 
súas prácticas discursivas. 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

 Participa activamente en debates e coloquios 
escolares respectando as regras de interacción, 
intervención e cortesía que os regulan, 
manifestando as súas opinións e respectando as 
opinións das demais persoas. 

 CSC 

 Avalía as intervencións propias e alleas.  CCL 

 4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnicas de comprensión lectora: o esquema e 
o resumo. O comentario de textos. 

 Tipoloxía textual e xéneros lingüísticos. 

 Busca e tratamento da información: a biblioteca 
e as T.I.C. 

 Técnicas de integración da información nas 
produccións persoais. 

 Características do texto: coherencia, cohesión e 
corrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplicar estratexias de lectura comprensiva e 
crítica de textos. 

 Ler, comprender, interpretar e valorar textos en 
diferentes formatos e soportes.  

 Manifestar unha actitude crítica ante a lectura de 
calquera tipo de textos a través dunha lectura 
reflexiva que permita identificar posturas de 
acordo ou desacordo, respectando en todo 
momento as opinións das demais persoas. 

 Procurar e manexar información, na biblioteca e 
noutras fontes, en papel ou dixital, para integrala 
nun proceso de aprendizaxe continua.  

 Aplicar progresivamente as estratexias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes e cohesionados. 

 Escribir textos en diferentes soportes e formatos, 
en relación co ámbito de uso  

 Valorar a importancia da escritura como 
ferramenta de adquisición das aprendizaxes e 
como estímulo do desenvolvemento persoal. 

 Pon en práctica diferentes estratexias de lectura 
en función do obxectivo e o tipo de texto. 

 CCL 

 Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido 
dunha frase ou dun texto que conteña matices 
semánticos e que favorezan a construción do 
significado global e a avaliación crítica. 

 CCL 

 Avalía o seu proceso de comprensión de lectura 
usando fichas sinxelas de autoavaliación.  

 CAA 

 Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos escritos propios do 
ámbito persoal e familiar, educativo ou escolar, e 
social (medios de comunicación), identificando a 
tipoloxía textual seleccionada, a organización do 
contido, as marcas lingüísticas e o formato 
utilizado. 

 CCL 

 Recoñece e expresa o tema e a intención 
comunicativa de textos narrativos, descritivos, 
instrutivos, expositivos, argumentativos e 
dialogados identificando a tipoloxía textual 
seleccionada, as marcas lingüísticas e a 
organización do contido. 

 CCEC 

 Identifica e expresa as posturas de acordo e 
desacordo sobre aspectos parciais ou globais 

 CCL 
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dun texto. 

 Elabora a súa propia interpretación sobre o 
significado dun texto. 

 CCL 

 Respecta as opinións das demais persoas.  CSC 

 Utiliza de forma autónoma diversas fontes de 
información, e integra os coñecementos 
adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. 

 CD 

 Revisa o texto en varias fases para aclarar 
problemas co contido (ideas e estrutura) ou a 
forma (puntuación, ortografía, gramática e 
presentación), e avalía a súa propia produción 
escrita ou a dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 CAA 

 Reescribe textos propios e alleos aplicando as 
propostas de mellora que se deducen da 
avaliación da produción escrita e axustándose 
ás normas ortográficas e gramaticais que 
permiten unha comunicación fluída. 

 CCL 

 Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando diversos 
tipos de argumento, imitando textos modelo. 

 CCL 

 Utiliza variados organizadores textuais nas 
exposicións e nas argumentacións. 

 CCL 

 Resume textos xeneralizando termos que teñen 
trazos en común, globalizando a información e 
integrándoa en oracións que se relacionen 
loxicamente e semanticamente, evitando 
parafrasear o texto resumido. 

 CAA 
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 Produce textos diversos recoñecendo na 
escritura o instrumento que é capaz de organizar 
o seu pensamento. 

 CMCCT 

 Utiliza nos seus escritos palabras propias do 
nivel formal da lingua que incorpora ao seu 
repertorio léxico, e recoñece a importancia de 
enriquecer o seu vocabulario para expresarse 
oralmente e por escrito con exactitude e 
precisión. 

 CCL 

 Valora e incorpora progresivamente unha 
actitude creativa ante a escritura. 

 CCEC 

 Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da 
información e da comunicación, participando, 
intercambiando opinións, comentando e 
valorando escritos alleos, ou escribindo e dando 
a coñecer os seus propios. 

 CD 

 CSC 

 7,8,9,10 

 

 

 As categorías gramaticais: substantivo, 
adxectivo, determinante, pronome, verbo, 
adverbio, preposición, conxunción e 
interxección. 

 Sintaxe: diferenza entre tipo de unidad, relación 
e función. A oración simple. A coordinación. 

 Gramática do texto: coherencia, cohesión e 
corrección. Conectores e marcadores textuais. 

 A ortografía. 

 As linguas de España: lingua e dialecto, 
variedades diatópicas, diafásicas e diastráticas. 

 Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as 
súas normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orais e escritos, e para a 
composición e a revisión progresivamente 
autónoma dos textos propios e alleos, utilizando 
a terminoloxía gramatical necesaria para a 
explicación dos usos da lingua. 

 Recoñecer e analizar a estrutura das palabras 
pertencentes ás diversas categorías gramaticais, 
distinguindo as flexivas das non flexivas. 

 Observar, recoñecer e explicar os usos dos 
grupos nominais, adxectivais, verbais, 
preposicionais e adverbiais dentro do marco da 
oración simple.  

 Recoñecer, usar e explicar os elementos 

 Recoñece e explica o uso das categorías 
gramaticais nos textos e utiliza este 
coñecemento para corrixir erros de concordancia 
en textos propios e alleos. 

 CCL 

 Recoñece e corrixe erros ortográficos e 
gramaticais en textos propios e alleos, aplicando 
os coñecementos adquiridos para mellorar a 
produción de textos nas súas producións orais, 
escritas e audiovisuais. 

 CCL 

 Recoñece e explica os elementos constitutivos 
da palabra (raíz e afixos), e aplica este 
coñecemento á mellora da comprensión de 
textos escritos e ao enriquecemento do seu 
vocabulario activo. 

 CCL 
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constitutivos da oración simple.  

 Identificar os conectores textuais e os principais 
mecanismos de referencia interna presentes nos 
textos, recoñecendo a súa función na 
organización do contido do discurso. 

 Identificar a intención comunicativa da persoa 
que fala ou escribe. 

 Interpretar adecuadamente os discursos orais e 
escritos tendo en conta os elementos 
lingüísticos, as relacións gramaticais e léxicas, a 
estrutura e a disposición dos contidos en función 
da intención comunicativa.  

 Coñecer a realidade plurilingüe de España, a 
distribución xeográfica das súas linguas e dos 
dialectos, as súas orixes históricas e algúns dos 
seus trazos diferenciais.  

 Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

 Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso 
das linguas, mediante a comparación e a 
transformación de textos, enunciados e 
palabras, e utilizar estes coñecementos para 
solucionar problemas de comprensión e para a 
produción de textos. 

.  

 Explica os procedementos de formación de 
palabras, distinguindo as compostas, as 
derivadas, as siglas e os acrónimos. 

 CCL 

 Identifica os grupos de palabras en frases e 
textos, diferenciando a palabra nuclear do resto 
de palabras que o forman, e explica o seu 
funcionamento no marco da oración simple. 

 CCL 

 Recoñece e explica nos textos o funcionamento 
sintáctico do verbo a partir do seu significado, 
distinguindo os grupos de palabras que poden 
funcionar como complementos verbais 
argumentais e adxuntos.  

 CCL 

 Recoñece e explica nos textos os elementos 
constitutivos da oración simple, diferenciando 
suxeito e predicado e interpretando a presenza 
ou a ausencia do suxeito como unha marca da 
actitude, obxectiva ou subxectiva, do emisor. 

 CCL 

  

 Transforma oracións activas en pasivas e 
viceversa, e explica os papeis semánticos do 
suxeito (axente, paciente e causa). 

 CAA 

 Amplía oracións nun texto usando diferentes 
grupos de palabras, utilizando os nexos 
adecuados e creando oracións novas con 
sentido completo. 

 CCL 

 Recoñece, usa e explica os conectores textuais 
(de adición, contraste e explicación) e os 
principais mecanismos de referencia interna, 
gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos 
(elipse e substitucións mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando a súa función na 

 CCL 
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organización do contido do texto. 

 Identifica e usa en textos orais ou escritos as 
formas lingüísticas que fan referencia ao emisor 
e ao receptor ou á audiencia (persoa gramatical, 
uso de pronomes, suxeito axente ou paciente, 
oracións impersoais, etc.). 

 CCL 

 Recoñece a coherencia dun discurso atendendo 
á intención comunicativa do emisor, 
identificando a estrutura e a disposición de 
contidos. 

 CCL 

 Identifica estruturas textuais (narración, 
descrición, explicación e diálogo), explica os 
mecanismos lingüísticos que as diferencian e 
aplica os coñecementos adquiridos na produción 
e na mellora de textos propios e alleos. 

 CCEC 

 Localiza nun mapa as linguas de España e 
explica algunha das súas características 
diferenciais, comparando varios textos, recoñece 
as súas orixes históricas e describe algúns dos 
seus trazos diferenciais. 

 CSC 

 Recoñece as variedades xeográficas do 
castelán dentro e fóra de España.  

 CSC 

 Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre 
libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 
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 Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra 
desenvolvidos no curso nunha das linguas, para 
mellorar a comprensión e a produción dos textos 
traballados en calquera das outras. 

 CAA 

 11,12,13 

 

 

 Os grandes temas da literatura en relación cos 
autores e obras da literatura española entre os 
séculos XII e XVIII, e as súas coincidencias con 
outras manifestacións culturais e tradicións. Os 
xéneros literarios e as súas conexións co 
“hipertexto literario”. 

 A lectura literaria como fonte de pracer e 
coñecemento do mundo e a súa relación coa 
actualidade e a vida cotiá. 

 

 Ler fragmentos ou obras da literatura española e 
universal de todos os tempos e da literatura 
xuvenil, próximas aos propios gustos e ás súas 
afeccións, amosando interese pola lectura. 

 Favorecer a lectura e comprensión de obras 
literarias da literatura española e universal de 
todos os tempos e da literatura xuvenil, próximas 
aos propios gustos e ás propias afeccións, 
contribuíndo á formación da personalidade 
literaria. 

 Promover a reflexión sobre a conexión entre a 
literatura e o resto das artes (música, pintura, 
cine, etc.), como expresión do sentimento 
humano, analizando e relacionando obras 
literarias, musicais e arquitectónicas, e 
personaxes, temas, etc. de todas as épocas. 

 Fomentar o gusto e o hábito pola lectura en 
todas as súas vertentes: como fonte de acceso 
ao coñecemento e como instrumento de lecer e 
diversión que permite explorar mundos 
diferentes aos nosos, reais ou imaxinarios. 

 Comprender textos literarios representativos da 
literatura da Idade Media ao Século de Ouro 
recoñecendo a intención do/da autor/a, 
relacionando o seu contido e a súa forma cos 
contextos socioculturais e literarios da época, 
identificando o tema, recoñecendo a evolución 
dalgúns tópicos e formas literarias, e 
expresando esa relación con xuízos persoais 

 Valora algunha das obras de lectura libre, 
resumindo o contido, explicando os aspectos 
que máis chamaron a súa atención e o que a 
lectura lle achegou como experiencia persoal.  

 CCL 

 Desenvolve progresivamente o seu propio 
criterio estético perseguindo como única 
finalidade o pracer pola lectura. 

 CCEC 

 Compara textos literarios e pezas dos medios de 
comunicación que respondan a un mesmo 
tópico, observando, analizando e explicando os 
puntos de vista segundo o medio, a época ou a 
cultura, e valorando e criticando o que le ou ve. 

 CSC 

 Fala na clase dos libros e comparte as súas 
impresións cos/coas compañeiros/as. 

 CCL 

 Traballa en equipo determinados aspectos das 
lecturas propostas ou seleccionadas polo 
alumnado, investigando e experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 

 CSC 

 CSIEE 

 Le e comprende unha selección de textos 
literarios, en versión orixinal ou adaptados, e 
representativos da literatura da Idade Media ao 
Século de Ouro, identificando o tema, resumindo 
o seu contido e interpretando a linguaxe literaria. 

 CCL 

 Expresa a relación entre o contido da obra, a  CCEC 



 

 Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de Aprendizaxe Competencias clave 

razoados. 

 Redactar textos persoais de intención literaria 
seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 Consultar e citar adecuadamente fontes de 
información variadas, para realizar un traballo 
educativo en soporte impreso ou dixital sobre un 
tema do currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico e persoal, e utilizando as 
tecnoloxías da información. 

 

intención do/da autor/a e o contexto, e o 
mantemento de temas e formas, emitindo xuízos 
persoais razoados. 

 Redacta textos persoais de intención literaria a 
partir de modelos dados seguindo as 
convencións do xénero, con intención lúdica e 
creativa. 

 CCEC 

 CCL 

 Desenvolve o gusto pola escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar 
e regular os seus propios sentimentos. 

 CAA 

 CCL 

 Achega nos seus traballos escritos ou orais 
conclusións e puntos de vista persoais e críticos 
sobre as obras literarias estudadas, 
expresándose con rigor, claridade e coherencia. 

 CSIEE 

 CCL 

 Utiliza recursos variados das tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 
realización dos seus traballos educativos. 

 CD 

 

 

 

CONCRECIÓNS TEMPORALIZADAS DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 

1º DA E.S.O. 

Estándares de Aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Instumentos de avaliación 

  Recoñece e asume as regras de interacción, 
intervención e cortesía que regulan os debates e calquera 
intercambio comunicativo oral. 

 1º Trimestre  Respeitar os turnos de palabra e saber escoitar  Rúbricas de avaliación 

 Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa  1º Trimestre  Dúas intervencións correctas en cada tipo de  Rúbricas de avaliación 
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participación. acto comunicativo oral. 

 Coñece o proceso de produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, a adecuación, a 
coherencia do discurso e a cohesión dos contidos.  

 2º Trimestre  Producción dun discurso oral coherente e 
mínimamente cohesionado. 

 Rúbricas de avaliación 

 Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da 
linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego 
de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

 1º Trimestre  Producción dunha exposición oral dun mínimo 
de dous minutos con coherencia e claridade. 

 Rúbricas de avaliación 

 Recoñece os erros da produción oral propia e allea a 
partir da práctica habitual da avaliación e autoavaliación, 
e propón solucións para melloralas. 

 1º Trimestre  Corrección de dous erros detectados na 
avaliación inicial a través da autoavaliación e as 
opinións allleas. 

 Diario e caderno de clase. 

 Realiza presentacións orais.   3º Trimestre  Realización dunha presentación oral, que inclúa 
elementos audiovisuais ou de apoio con 
coherencia e mínimamente cohesionado. 

 Rúbricas de avaliación 

 Dramatiza e improvisa situacións reais ou imaxinarias de 
comunicación. 

 2º Trimestre  Participa en dúas dramatizacións, individuais ou 
colectivas, coa entoación adecuada e utilizando 
tamén linguaxe non verbal. 

 Rúbricas de avaliación. Portfolio individual 

 Retén información e recoñece a idea principal e as ideas 
secundarias, comprendendo as relacións entre elas. 

 1º Trimestre  Recoñecer o tema dun texto sinxelo e 
esquematizar o seu contido. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Entende instrucións escritas de certa complexidade que 
lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e 
nos procesos de aprendizaxe. 

 3º Trimestre  Ser quen de seguir instruccións sinxelas de 
montaxe ou uso de obxectos cotiás. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Interpreta, explica e deduce a información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, 
esquemas, etc. 

 2º Trimestre  Interpretar correctamente unha gráfica sinxela 
con dúas variábeis. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información 
integrando os coñecementos adquiridos nos seus 
discursos orais ou escritos. 

 1º Trimestre  Ser quen de buscar informacións sinxelas na 
rede cun mínimo de precisión. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou  1º Trimestre  Encontrar significados nun diccionario  Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
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en versión dixital. discernindo a acepción correcta en cada caso. clase. 

 Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, 
locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar 
autonomamente libros, vídeos, etc. 

 1º Trimestre  Coñecer o funcionamento da biblioteca do centro 
e usala autonomamente. 

 Observación directa. 

 Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos 
(esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta 
borradores de escritura. 

 1º Trimestre  Saber resumir e esquematizar de forma básica.  Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, 
escolar ou educativo e social, imitando textos modelo. 

 1º Trimestre  Producir textos escritos cun mínimo de 
coherencia e corrección. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, 
expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos 
modelo. 

 1º Trimestre  Producir textos escritos cun mínimo de 
coherencia e corrección. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o 
significado dos elementos visuais que poden aparecer 
nos textos. 

 2º Trimestre  Saber resumir e esquematizar de forma básica.  Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. 

 2º Trimestre  Coñecer a diferenza entre substantivo, 
adxectivo, verbo, pronome, determinante e 
adverbio. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 
textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 
adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 
producións orais, escritas e audiovisuais. 

 2º Trimestre  Producir textos escritos correctos 
ortográficamente e non repetir erros. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas 
súas producións orais e escritas. 

 1º Trimestre  Saber utilizar os tempos verbais cun mínimo de 
corrección e adecuación 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Utiliza fontes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver as súas dúbidas sobre o uso da lingua e 
para ampliar o seu vocabulario. 

 1º Trimestre  Ser quen de buscar informacións sinxelas na 
rede cun mínimo de precisión. 

 Observación directa. Rúbricas de avaliación 

 Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de  2º Trimestre  Usar nas producións escritas os conectores máis  Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
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adición, contraste e explicación) e os principais 
mecanismos de referencia interna, gramaticais 
(substitucións pronominais) e léxicos (elipse e 
substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando a súa función na organización do contido do 
texto. 

usuais coñecendo o significado que comportan. clase. 

 Recoñece a expresión da obxectividade ou 
subxectividade identificando as modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación coa intención comunicativa do 
emisor. 

 3º Trimestre  Saber expresar feitos, desexos ou situacións 
irreais a través de diferentes mecanismos. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Observación directa. 

 Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

3º Trimestre  Elaboración de tres proxectos ao longo do curso 
e dun portfolio individual. 

 Portfolio individual. Rúbricas da avaliación 

 Coñece e valora a diversidade lingüística do seu grupo, 
do centro docente e do seu ámbito social próximo. 

 1º Trimestre  Respeitar a diversidade lingüística e valorala.  Observación directa. Rúbricas de avaliación 

 Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos 
no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión 
e produción dos textos traballados en calquera das 
outras. 

 1º Trimestre  Transferir os coñecementos dunha lingua a outra 
sendo quen de trasvasar estes coñecementos e 
utilizalos de forma integrada. 

 Observación directa. 

 Le e comprende cun grao crecente de interese e 
autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás 
súas afeccións e aos seus intereses. 

 3º Trimestre  Ler con aproveitamento seis obras literarias ao 
longo do curso. 

 Caderno e diario de clase. 

 Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 
cos compañeiros e coas compañeiras. 

 1º Trimestre  Ser quen de facer unha recensión, oral ou 
escrita, do libro o libros que leu. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo 
progresivamente a expresión corporal como 

 3º Trimestre  Participa en dúas dramatizacións, individuais ou 
colectivas, coa entoación adecuada e utilizando 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 



 

Estándares de Aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Instumentos de avaliación 

manifestación de sentimentos e emocións, respectando 
as producións das demais persoas. 

tamén linguaxe non verbal. 

 Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 
modelos dados seguindo as convencións do xénero con 
intención lúdica e creativa. 

 3º Trimestre  Ser quen de escribir un conto sinxelo con 
intención literaria. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

 3º Trimestre  Ser quen de escribir un diario persoal, real ou 
ficticio cun mínimo de corrección. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 

 

3º DA E.S.O. 

Estándares de Aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Instumentos de avaliación 

 Anticipa ideas e infire datos do emisor e do contido do 
texto, analizando fontes de procedencia non verbal. 

 1º Trimestre  Saber activar la información sobre el emisor para 
comprender mejor un texto y saber interpretar 
los códigos no verbales: mirada, gestos, 
movimientos… 

 Rúbricas de avaliación 

 Comprende o sentido global de textos publicitarios, 
informativos e de opinión procedentes dos medios de 
comunicación, distinguindo a información da persuasión 
na publicidade e a información da opinión en noticias, 
reportaxes, etc., identificando as estratexias de 
enfatización e de expansión. 

 2º Trimestre  Saber distinguir información de opinión y esta de 
persuasión. Coñecer os códigos básicos da 
publicidade e as distintas linguaxes publicitarias. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Resume textos, de forma oral, recollendo as ideas 
principais e integrándoas con claridade en oracións que 
se relacionen loxicamente e semanticamente. 

 1º Trimestre  Ser quen de resumir textos de complexidade 
media. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da 
estrutura de textos narrativos, descritivos, expositivos, 
argumentativos e instrutivos, emitindo xuízos razoados e 
relacionándoos con conceptos persoais, para xustificar un 
punto de vista particular. 

 2º Trimestre  Ser quen de emitir xuízos particulares en 
diferentes tipoloxías textuais. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 
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 Escoita, observa e explica o sentido global de debates, 
coloquios e conversas espontáneas identificando a 
información salientable, determinando o tema e 
recoñecendo a intención comunicativa e a postura de 
cada participante, así como as diferenzas formais e de 
contido que regulan os intercambios comunicativos 
formais e os intercambios comunicativos espontáneos. 

 1º Trimestre  Participar de forma activa nos debates, 
conversas, exposicións… 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Coñece o proceso de produción de discursos orais 
valorando a claridade expositiva, a adecuación, a 
coherencia do discurso e a cohesión dos contidos.  

 1º Trimestre  Coñecer os mecanismos básicos que rexen a 
coherencia e a cohesión. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da 
linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego 
de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. 

 1º Trimestre  Recoñecer a información non verbal asociada a 
un texto oral. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

  Realiza presentacións orais.   2º Trimestre  Realizar unha exposición oral de máis de 3 
minutos con coherencia, corrección e seguindo 
un guión previo. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Organiza o contido e elabora guións previos á 
intervención oral formal, seleccionando a idea central e o 
momento en que vai ser presentada ao seu auditorio, así 
como as ideas secundarias e os exemplos que van apoiar 
o seu desenvolvemento.  

 2º Trimestre  Realizar unha exposición oral de máis de 3 
minutos con coherencia, corrección e seguindo 
un guión previo. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Incorpora progresivamente palabras propias do nivel 
formal da lingua nas súas prácticas orais. 

 1º Trimestre  Ampliar o léxico formal e utilizalo nas producións 
orais e escritas. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Pronuncia con corrección e claridade, modulando e 
adaptando a súa mensaxe á finalidade da práctica oral. 

 1º Trimestre  Realizar unha exposición oral de máis de 3 
minutos con coherencia, corrección e seguindo 
un guión previo. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Avalía, por medio de guías, as producións propias e 
alleas, mellorando progresivamente as súas prácticas 
discursivas. 

 1º Trimestre  Correxir os erros detectados nas producións 
propias e alleas e aplicalos a posteriores 
producións. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Participa activamente en debates e coloquios escolares  1º Trimestre  Respetar as opinións e quendas de palabra.  Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
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respectando as regras de interacción, intervención e 
cortesía que os regulan, manifestando as súas opinións e 
respectando as opinións das demais persoas. 

Participar activamente nos debates propostos. clase. 

 Avalía as intervencións propias e alleas.  2º Trimestre  Correxir os erros detectados nas producións 
propias e alleas e aplicalos a posteriores 
producións. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Pon en práctica diferentes estratexias de lectura en 
función do obxectivo e o tipo de texto. 

 2º Trimestre  Dominar máis dunha estratexia de lectura e 
saber aplicala. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Fai inferencias e hipóteses sobre o sentido dunha frase 
ou dun texto que conteña matices semánticos e que 
favorezan a construción do significado global e a 
avaliación crítica. 

 2º Trimestre  Recoñecer significados implicitos básicos nas 
producións alleas. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Avalía o seu proceso de comprensión de lectura usando 
fichas sinxelas de autoavaliación.  

 2º Trimestre  Utilizar a autoavaliación como instrumento de 
mellora 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa 
de textos escritos propios do ámbito persoal e familiar, 
educativo ou escolar, e social (medios de comunicación), 
identificando a tipoloxía textual seleccionada, a 
organización do contido, as marcas lingüísticas e o 
formato utilizado. 

 1º Trimestre  Comprender o sentido básico, tema e ideas 
principais de diferentes tipoloxías textuais. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Recoñece e expresa o tema e a intención comunicativa 
de textos narrativos, descritivos, instrutivos, expositivos, 
argumentativos e dialogados identificando a tipoloxía 
textual seleccionada, as marcas lingüísticas e a 
organización do contido. 

 1º Trimestre  Comprender o sentido básico, tema e ideas 
principais de diferentes tipoloxías textuais. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Identifica e expresa as posturas de acordo e desacordo 
sobre aspectos parciais ou globais dun texto. 

 1º Trimestre  Comprender o sentido básico, tema e ideas 
principais de diferentes tipoloxías textuais. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Elabora a súa propia interpretación sobre o significado 
dun texto. 

 1º Trimestre  Comprender o sentido básico, tema e ideas 
principais de diferentes tipoloxías textuais. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 
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 Respecta as opinións das demais persoas.  1º Trimestre  Mostrar respecto e atención ás opinións alleas  Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Utiliza de forma autónoma diversas fontes de 
información, e integra os coñecementos adquiridos nos 
seus discursos orais ou escritos. 

 2º Trimestre  Ser quen de buscar informacións na rede cun 
mínimo de precisión. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Revisa o texto en varias fases para aclarar problemas co 
contido (ideas e estrutura) ou a forma (puntuación, 
ortografía, gramática e presentación), e avalía a súa 
propia produción escrita ou a dos seus compañeiros e 
das súas compañeiras. 

 1º Trimestre  Ser quen de revisar as propias producións para 
a detección de erros. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Reescribe textos propios e alleos aplicando as propostas 
de mellora que se deducen da avaliación da produción 
escrita e axustándose ás normas ortográficas e 
gramaticais que permiten unha comunicación fluída. 

 1º Trimestre  Ser quen de revisar as propias producións para 
a detección de erros. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diversos tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 

 1º Trimestre  Ser quen de argumentar con coherencia e sen 
contradicións. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Utiliza variados organizadores textuais nas exposicións e 
nas argumentacións. 

 3º Trimestre  Expor as ideas de forma correlativa e ordeada, 
utilizando os conectores de adición e relación. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Resume textos xeneralizando termos que teñen trazos en 
común, globalizando a información e integrándoa en 
oracións que se relacionen loxicamente e 
semanticamente, evitando parafrasear o texto resumido. 

 2º Trimestre  Ser quen de resumir e esquematizar un texto de 
complexidade media. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Produce textos diversos recoñecendo na escritura o 
instrumento que é capaz de organizar o seu pensamento. 

 1º Trimestre  Organizar o pensamento e plasmalo nun texto 
escrito. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Utiliza nos seus escritos palabras propias do nivel formal 
da lingua que incorpora ao seu repertorio léxico, e 
recoñece a importancia de enriquecer o seu vocabulario 
para expresarse oralmente e por escrito con exactitude e 
precisión. 

 1º Trimestre  Incorporar o léxico formal aprendido nas propias 
producións orais e escritas. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 
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 Valora e incorpora progresivamente unha actitude 
creativa ante a escritura. 

 1º Trimestre  Escribir cun mínimo de creatividade.  Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Coñece e utiliza ferramentas das tecnoloxías da 
información e da comunicación, participando, 
intercambiando opinións, comentando e valorando 
escritos alleos, ou escribindo e dando a coñecer os seus 
propios. 

 3º Trimestre  Manexar de forma eficar as ferramentas TIC 
para a súa inclusión nas producións propias. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos 
textos e utiliza este coñecemento para corrixir erros de 
concordancia en textos propios e alleos. 

 3º Trimestre  Coñecer e utilizar correctamente os diferentes 
tipos de palabras e os seus paradigmas. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais en 
textos propios e alleos, aplicando os coñecementos 
adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas 
producións orais, escritas e audiovisuais. 

 3º Trimestre  Escribir con corrección e aprender dos erros 
cometidos. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Recoñece e explica os elementos constitutivos da palabra 
(raíz e afixos), e aplica este coñecemento á mellora da 
comprensión de textos escritos e ao enriquecemento do 
seu vocabulario activo. 

 3º Trimestre  Saber aplicar os procedementos de creación de 
palabras para ampliar o vocabulario e distinguir 
as realizacións incorrectas. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Explica os procedementos de formación de palabras, 
distinguindo as compostas, as derivadas, as siglas e os 
acrónimos. 

 3º Trimestre  Coñecer os procedementos de aparición de 
neoloxismos e o seu significado 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Identifica os grupos de palabras en frases e textos, 
diferenciando a palabra nuclear do resto de palabras que 
o forman, e explica o seu funcionamento no marco da 
oración simple. 

 3º Trimestre  Identificar a idea principal dun texto de 
complexidade media. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Recoñece e explica nos textos o funcionamento sintáctico 
do verbo a partir do seu significado, distinguindo os 
grupos de palabras que poden funcionar como 
complementos verbais argumentais e adxuntos.  

 3º Trimestre  Coñecer os procedementos sintácticos non 
como coñecemento teórico senón como 
instrumento de mellora da comprensión e 
expresión escrita e mesmo de análise da 
estructura das linguas para aplicalo de forma 
integrada ao coñecemento e análise doutras 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 
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linguas. 

 Recoñece e explica nos textos os elementos constitutivos 
da oración simple, diferenciando suxeito e predicado e 
interpretando a presenza ou a ausencia do suxeito como 
unha marca da actitude, obxectiva ou subxectiva, do 
emisor. 

 3º Trimestre  Coñecer os procedementos sintácticos non 
como coñecemento teórico senón como 
instrumento de mellora da comprensión e 
expresión escrita e mesmo de análise da 
estructura das linguas para aplicalo de forma 
integrada ao coñecemento e análise doutras 
linguas. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Transforma oracións activas en pasivas e viceversa, e 
explica os papeis semánticos do suxeito (axente, 
paciente e causa). 

 3º Trimestre  Coñecer os procedementos sintácticos non 
como coñecemento teórico senón como 
instrumento de mellora da comprensión e 
expresión escrita e mesmo de análise da 
estructura das linguas para aplicalo de forma 
integrada ao coñecemento e análise doutras 
linguas. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Amplía oracións nun texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando os nexos adecuados e creando 
oracións novas con sentido completo. 

 3º Trimestre  Coñecer os procedementos sintácticos non 
como coñecemento teórico senón como 
instrumento de mellora da comprensión e 
expresión escrita e mesmo de análise da 
estructura das linguas para aplicalo de forma 
integrada ao coñecemento e análise doutras 
linguas. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de 
adición, contraste e explicación) e os principais 
mecanismos de referencia interna, gramaticais 
(substitucións pronominais) e léxicos (elipse e 
substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando a súa función na organización do contido do 
texto. 

 3º Trimestre  Recoñecer os mecanismos de composición dun 
texto, localizando os conectores e coñecendo a 
súa función. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Identifica e usa en textos orais ou escritos as formas 
lingüísticas que fan referencia ao emisor e ao receptor ou 
á audiencia (persoa gramatical, uso de pronomes, suxeito 
axente ou paciente, oracións impersoais, etc.). 

 3º Trimestre  Usar a concordancia de forma correcta.  Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 
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 Recoñece a coherencia dun discurso atendendo á 
intención comunicativa do emisor, identificando a 
estrutura e a disposición de contidos. 

 3º Trimestre  Distinguir textos coherentes e incoherentes, 
aplicando este coñecemento á produción propia. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Identifica estruturas textuais (narración, descrición, 
explicación e diálogo), explica os mecanismos lingüísticos 
que as diferencian e aplica os coñecementos adquiridos 
na produción e na mellora de textos propios e alleos. 

 3º Trimestre  Recoñecer as características de cada unha das 
diferentes tipoloxías textuais a aplicalas á 
produción propia. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 

 Localiza nun mapa as linguas de España e explica 
algunha das súas características diferenciais, 
comparando varios textos, recoñece as súas orixes 
históricas e describe algúns dos seus trazos diferenciais. 

 3º Trimestre  Coñecer e respectar a diversidade lingüística de 
España. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Recoñece as variedades xeográficas do castelán dentro e 
fóra de España.  

 3º Trimestre  Coñecer e valorar as diferentes variedades do 
castelán, en especial do español de América. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 3º Trimestre  Participar nos proxectos propostos e incluír os 
resultados nun portfolio persoal. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional e da palabra desenvolvidos 
no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión 
e a produción dos textos traballados en calquera das 
outras. 

 3º Trimestre  Utilizar os coñecementos lingüísticos de forma 
integrada para aplicalos ao coñecemento e 
análise de outras linguas. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 

 Valora algunha das obras de lectura libre, resumindo o 
contido, explicando os aspectos que máis chamaron a 
súa atención e o que a lectura lle achegou como 
experiencia persoal.  

 3º Trimestre  Valorar e apreciar a lectura como fonte de 
coñecemento. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Desenvolve progresivamente o seu propio criterio estético 
perseguindo como única finalidade o pracer pola lectura. 

 3º Trimestre  Elixir con criterios propios as lecturas.  Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 
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 Compara textos literarios e pezas dos medios de 
comunicación que respondan a un mesmo tópico, 
observando, analizando e explicando os puntos de vista 
segundo o medio, a época ou a cultura, e valorando e 
criticando o que le ou ve. 

 3º Trimestre  Recoñecer a universalidade dalgúns temas 
literarios e a súa vixencia actual 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións 
cos/coas compañeiros/as. 

 2º Trimestre  Facer tres recensións de libros de literatura 
escollidos polo alumno. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Traballa en equipo determinados aspectos das lecturas 
propostas ou seleccionadas polo alumnado, investigando 
e experimentando de forma progresivamente autónoma. 

 2º Trimestre  Crear un criterio propio na elección das lecturas.  Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Le e comprende unha selección de textos literarios, en 
versión orixinal ou adaptados, e representativos da 
literatura da Idade Media ao Século de Ouro, 
identificando o tema, resumindo o seu contido e 
interpretando a linguaxe literaria. 

 3º Trimestre  Ser quen de comprobar a vixencia de temas e 
tópicos de diferentes etapas da literatura castelá 
e relacionalos con outras tradicións literarias e 
mesmo con outras manifestacións culturais 
actuais. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Expresa a relación entre o contido da obra, a intención 
do/da autor/a e o contexto, e o mantemento de temas e 
formas, emitindo xuízos persoais razoados. 

 3º Trimestre  Ser quen de comprobar a vixencia de temas e 
tópicos de diferentes etapas da literatura castelá 
e relacionalos con outras tradicións literarias e 
mesmo con outras manifestacións culturais 
actuais. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Redacta textos persoais de intención literaria a partir de 
modelos dados seguindo as convencións do xénero, con 
intención lúdica e creativa. 

 3º Trimestre  Crear textos de intención literaria  Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar e regular os seus propios 
sentimentos. 

 3º Trimestre  Ser quen de comprobar a vixencia de temas e 
tópicos de diferentes etapas da literatura castelá 
e relacionalos con outras tradicións literarias e 
mesmo con outras manifestacións culturais 
actuais (cinema, cómic…) 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 

 Achega nos seus traballos escritos ou orais conclusións e 
puntos de vista persoais e críticos sobre as obras 
literarias estudadas, expresándose con rigor, claridade e 

 2º Trimestre  Analizar con criterio propio diferentes 
manifestacións literarias. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. 
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coherencia. 

 Utiliza recursos variados das tecnoloxías da información 
e da comunicación para a realización dos seus traballos 
educativos. 

 2º Trimestre  Incorporar aos traballos diferentes elementos 
multimedia. 

 Rúbricas de avaliación. Diario e caderno de 
clase. Portfolio individual. 



 

 

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS. 
Os contidos están agrupados en bloques dentro de cada unidade didáctica, aínda que o tratamento que se 

lle dará aos distintos bloques será un tratamento integrado. Os tres grandes bloques de contidos son: 

Comprensión e expresión oral e escrita, coñecemento da lingua e educación literaria. Esta secuenciación 

non se utilizará en 3º e 4º da E.S.O. xa que este ano, en colaboración co departamento de Lingua Galega, 

agruparemos os diferentes contidos (comunicativos, de lingua e de literatura) en constelacións temáticas, 

para relacionar os diferentes conceptos entre sí e con contidos e temas actuais e próximos ao alumnado. 

Estas constelación temáticas están aínda esbozadas e incorporaranse de forma gradual no 

desenvolvemento do curso, polo que a secuenciación e temporalización das mesmas aínda non está 

pechada. 

A secuenciación destes contidos é a seguinte: 

Primeiro curso da E.S.O. 

1º trimestre: 

-Comunicación: Linguaxe verbal e non verbal. Orixe do español. Linguas de España.Rexistros 

lingüísticos.Tipos de textos e a súa estrutura. A carta. 

-Léxico: Uso do dicionario. Acepcións. Frases feitas. Procesos de formación de palabras. 

-Gramática: Substantivo. Artigo. Adxectivo cualificativo. 

-Ortografía: Alfabeto. Correspondencia sons – letras.  Uso de maiúsculas. Sílaba. Acentuación. Uso do 

punto. 

-Literatura: Concepto e orixe. Xéneros literarios. Descrición. Narración. Subxéneros narrativos.Lenda. 

Saga. 

2º trimestre: 

-Comunicación: Exposición. Esquema e resumo. Notas e avisos. 

-Léxico: Familia léxica. Prefixos e sufixos. Xentilicios. Palabras compostas. 

-Gramática: Adxectivo determinativo. Pronome. Verbo  

-Ortografía: Regras do h, b, v. Uso da coma e punto e coma. 

-Literatura: Mito. Epopea. Conto. Fábula. Novela. Verso. Temas da lírica. 

3ºtrimestre: 

-Comunicación: Texto instrutivo. Noticia. 

-Léxico: Acrónimos. Sinonimia. Antonimia. Polisemia. 

-Gramática: Adverbio. Preposición. Conxunción. Interxección. Oración simple. Suxeito e predicado. 

Clases de oracións pola actitude do falante. 

-Ortografía: Regras do ll, y, x, c, z, g, j. Uso da raia, puntos suspensivos, signos de interrogación e 

exclamación e parénteses. 

-Literatura: A linguaxe figurada. Símil, personificación e metáfora. Texto dramático. Subxéneros 

teatrais. 

Segundo curso: 

Primeiro trimestre: 

-Comunicación: tipos de textos, medios de comunicación oral, géneros periódisticos (noticia y crónica). 

-Léxico: Etimoloxía, sinónimos, antónimos e polisemia. Campos semánticos e hiperónimos. 

-Gramática: Sintase (oración e constituíntes, clases de sintagmas). Morfoloxía (tipos de palabras dos 

sintagmas nominais e verbais). 

-Ortografía: Acentuación. Til diacrítico. Ditongos, tritongos, hiatos. Acentuación de monosílabos. 

Ortografía de verbos irregulares. 

-Literatura: Xéneros e subxéneros literarios: A narración (o conto e a épica). 

Segundo trimestre: 

-Comunicación: Narracións lineais e non lineais. Partes da narración. Descrición. Textos instructivos e 

informes. 

-Léxico: Denotación e connotación, neoloxismos, tecnicismos, préstamos. 

-Gramática: Sintase (complementos do verbo), o sintagma adxectival e adverbial (adxectivos e 

adverbios). Clases de oracións segúndo o predicado. 

-Ortografía: Acentuación de interrogativos, exclamativos, demostrativos, adverbios...) A puntuación (uso 

da coma, o punto e o punto e coma). 

-Literatura: A narración (novela). A lírica (métrica, recursos, linguaxe poética...). A lírica tradicional e 

culta. 



 

 

Terceiro trimestre: 

-Comunicación: A definición. Solicitudes e instancias. A carta. O correo electrónico. 

-Léxico: O cambio semántico. Tabúes e eufemismos, expresións metafóricas e metonímicas. 

-Gramática: Clases de oracións segundo a actitude do falante. Construccións non oracionais. O texto: 

coherencia e cohesión. Conectores. 

-Ortografía: Uso do paréntesis, corchetes, a raia, o guión, dous puntos e aspas, os puntos suspensivos... 

-Literatura: O verso libre, poemas visuais, a prosa poética. O teatro (elementos, subxéneros...) 

TEMPORALIZACIÓN. 
No primeiro ciclo da E.S.O. desenvolveránse 12 unidades didácticas. Cada trimestre se traballarán catro 

destas unidades de forma que ao final do ano se complete o total do contidos programados. De todas 

maneiras este planexamento será flexible, xa que a experiencia doutros anos nos indica que hai 

determinados contidos que requiren dunha maior adicación horaria dependendo do nivel de asimilación 

dos mesmos por parte do alumnado e que pola súa importancia para o desenvolvemento das capacidades, 

merecen unha maior atención. En canto ao segundo ciclo da E.S.O., aínda que se traballarán todos os 

contidos reflexados nesta programación, a secuenciación terá un carácter aberto e flexible, xa que se 

integrarán diferentes contidos de cada bloque dentro das constelacións ou agrupacións temáticas. 

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN DO GRAO DE CONSECUCIÓN DAS 

COMPETENCIAS, PARA TODOS OS CURSOS. 
Os criterios xerais consensuados polos membros do departamento son os relacionados a continuación, 

aínda que en cada curso o grao de consecución dos mesmos estará en relación cos obxectivos, criterios e 

estándares de aprendizaxe de cada curso. 

Para cada unha das competencias básicas os criterios de avaliación son os seguintes: 

Competencia en comunicación lingüística: 

 Comprender as características e utilizar os distintos tipos de textos. 

 Coñecer o funcionamento da lingua e as súas normas de uso 

 Expresar adecuadamente as propias ideas e emocións 

 Aceptar e realizar críticas con espíritu constructivo. 

Competencia matemática. 

 Poñer en práctica os procedementos de razoamento que levan á solución dos problemas ou á 

obtención de información. 

 Seguir cadeas argumentais identificando as ideas fundamentais. 

Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

 Identificar preguntas ou problemas e obter conclusións baseadas en probas 

Tratamento da información e competencia dixital. 

 Ser quen de buscar información de forma axil en distintos soportes e saber discernir, dentro do 

volume de información que hai na rede, aquela que é importante e a que é accesoria. 

Competencia social e cidadá. 

 Comprender de maneira crítica a realidade sendo consciente das diversas perspectivas ao 

analizala. 

Competencia cultural e artística. 

 Cultivar a propia capacidade estética e creadora. 

Competencia para aprender a aprender. 

 Ser quen de obter información e transformala en coñecimento propio, integrándoa cos saberes 

previos e a experiencia persoal e sabendo aplicar os novos coñecementos en situacións parecidas. 

Autonomía e iniciativa persoal. 

 Saber elixir con criterio propio. 

De forma máis específica, estes criterios formalizaranse na práctica diaria da aula da seguinte maneira: 

Autonomía organizativa: 

 



 

 

Organización do traballo da aula e de casa a través dun caderno no que se recollan tanto as actividades 

como os apuntes. Será revisado ó final de cada trimestre e terase en conta a presentación, a ortografía, a 

realización dos traballos propostos, e a presencia de todos os apuntes dados na aula. Este caderno ou 

diario de clase será avaliado a través dos puntos recollidos nunha rúbrica, entre os que estará a 

realización dunha reflexión ou autoavaliación do aprendido en cada un dos temas, da súa aplicación 

práctica e unha valoración da pertinencia do aprendido. 

 

Língua oral e escrita: 

 

Terase en conta a participación en actividades da aula: exposicións, debates, etc. así como a forma de 

tomar apuntes no caderno e o grao de comprensión das explicacións. Tamén será importante a 

asimilación das correcións ortográficas realizadas (que deberán ser anotadas ó final da libreta) para evitar 

a repetición das mesmas faltas ortográficas ó longo do curso. 

Lecturas: 

 

Será obrigada a lectura de dúas obras literarias en primeiro ciclo e unha no segundo por trimestre, e a 

realización dun traballo escrito sobre a mesma. A lectura e presentación dos traballos ó longo do curso 

será indispensable para aprobar o mesmo. 

Traballo en grupo:  

 

Valorarase a participación, a actitude colaboradora e solidaria, a realización de aportacións persoais e a 

intervención na planificación e organización. 

 

Asimilación dos contidos: 

 

Realizaranse dúas probas obxectivas por avaliación (por causas excepcionais podería ser só unha). Nelas 

terase en conta o grao de asimilación dos contidos desenvolvidos así como a capacidade para resolver 

exercicios de análise morfolóxica e sintáctica. Será importante tamén o apartado de ortografía. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES. 

Aínda que nos cursos 1º e 3º estos mínimos concrétanse nos estándares de aprendizaxe avaliables, 

estableceremos os seguintes para cada apartado: 

Autonomía organizativa:  

 

 Asistencia regular 

 Caderno con todas as actividades realizadas 

 Presencia das correccións ortográficas no apartado correspondente (copia de faltas). 

 Boa presentación e coherencia na toma de apuntes 

 Cumprimento dos prazos fixados. 

 

Lingua oral e escrita: 

 

 Participación activa en debates e exposicións 

 Realización de, alomenos, unha exposición oral ante o grupo. 

 Confección dun guión para as exposicións 

 Presentación dos traballos da casa e da clase. 

 Realización de esquemas, resumos e subrayados 

 Boa presentación (marxes, caligrafía, ortografía…) 

 Realización e asimilación das correccións feitas polo profesor. 

 Participación en proxectos e traballos de investigación. 

 

Lecturas: 

 

 Lectura dun ou dous libros ao trimestre, coa realización do traballo ou proba de lectura 

correspondente 



 

 

 

Traballo en grupo: 

 

 Actitud colaboradora, participativa e solidaria, sen retrasar nin interromper o traballo do 

grupo 

 Participación activa na organización e planificación das actividades do grupo. 

 Participación na coavaliación dos membros do grupo. 

 

Asimilación de contidos: 

 

 Superar cunha nota mínima de cinco puntos a proba ou probas obxectivas realizadas ao 

longo da avaliación. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Tendo en conta os criterios de avaliación referidos ás competencias básicas que se pretenden lograr na 

etapa de secundaria na nosa materia, os procedementos de avaliación que imos utilizar son os seguintes: 

Autonomía organizativa: 

Como xa se dixo, o profesor avaliará periodicamente o caderno no alumno/a, avaliando o seu propio 

traballo e prestando especial atención á realización dos traballos propostos na clase e na casa. Asímesmo, 

para facilitar a información ao propio alumno do grao de desenvolvemento que ten nesta competencia, 

anotaránse no caderno aquelas correccións ou suxestións necesarias, e se lle proporcionará unha rúbrica 

na que se expliciten aqueles parámetros que van ser avaliados do seu diario de clase. 

 

Lingua oral e escrita: 

 

Realización de debates, exposicións e traballos escritos nos que se incida de forma particular na 

coherencia, cohesión e corrección, valorando a ortografía, a presentación e a diferenciación entre o 

importante e o accesorio. Corrección dos traballos con propostas de mellora. Entrega de rúbricas para os 

traballos orais e escritos. 

 

Lecturas: 

 

A través da lectura individual ou en grupo (na clase) de diferentes obras literarias, valorarase o grao de 

comprensión do significado da obra, de determinados vocablos en particular, e a soltura á hora de ler en 

voz alta. Haberá que ler dúas obras literarias por avaliación, das que se dará conta a través dunha proba 

de lectura ou ben dunha exposición oral con preguntas do profesor. 

 

Traballo en grupo: 

 

Realización dun traballo de investigación ou proxecto interdisciplinar en grupo por trimestre a partir 

dunhas pautas claras do desenvolvemento do mesmo (función de cada membro, método de traballo...) e 

unhas rúbricas de avaliación dos mesmos. 

 

Asimilación de contidos: 

 

Realizarase unha ou dúas probas obxectivas por trimestre para avaliar o grao de consecución das 

competencias e da asimilación dos contidos. 

 

Se fose necesario fomentarase a presencia na aula do profesor de apoio para prestar unha mellor atención 

á diversidade e conseguir unha mellor avaliación tanto da axuda que se debe prestar ós alumnos/as como 

dos procesos de ensino levados a cabo. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Os instrumentos de avaliación serán: 

Avaliación do rendemento do alumnado: 



 

 

Para o que se utilizarán as probas obxectivas, o seguimento do traballo diario na clase e o reflectido no 

caderno do alumnado, a realización de exercicios e traballos tanto orais como escritos na clase, e as 

tarefas para casa. Tamén se avaliará, a través de rúbricas, os diferentes traballos orais e escritos, e se 

valorará o diario de clase ou caderno e a elaboración dun portfolio dixital cos traballos máis 

representativos do proceso de aprendizaxe dos alumnos. 

Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe: 

Tamén se desenvolverá unha avaliación da ensinanza elaborando o profesor un diario de clase coas 

incidencias máis significativas, e realizando debates sobre o desenvolvemento do curso. Da mesma 

forma o departamento analizará cada trimestre o grao de consecución dos obxectivos e se contrastarán os 

puntos de vista. 

Haberá tamén unha rúbrica de avaliación da labor do profesor, que realizará o alumnado ao final de cada 

avaliación, e que servirá para reconducir os déficits detectados. 

 

PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL. 
 

Para este fin utilizaranse os informes de avaliación final elaborados polos titores do ano anterior e as 

informacións e suxestións propostas por estes na reunión de coordinación de principio de curso.  

 

Ademais desta información previa, unha vez comezado o curso, os primeiros días aplicaránselle ao 

alumnado unha serie de probas e procedementos para comprobar as aptitudes e competencias acadadas, 

e, a partir destas, facer as modificacións oportunas nos apartados da programación que proceda. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 

Os criterios de cualificación serán os seguintes: 

 

-Presentación do caderno e o diario de clase cos exercicios feitos. 

-Boa presentación e correccións feitas. 

-Lectura de dous libros por trimestre, como mínimo, e realización do traballo correspondente, 

indispensable para aprobar. 

-Realización dunha exposición oral, como mínimo. 

-Asimilación dos contidos, que se valorará nas probas obxectivas escritas (unha ou dúas por trimestre) 

que, a súa vez, deberán ser superadas cunha nota mínima de cinco puntos sobre dez cada unha delas. 

-Boa actitude, participación na clase e respecto polas normas elementais de educación. 

O valor relativo de cada un destes instrumentos de avaliación foi consensuado co departamento de 

Lingua Galega, coa intención de avanzar cara un tratamento integrado das linguas, e queda da seguinte 

maneira: 

1º ciclo da E.S.O. 

Probas escritas ou orais relativas aos contidos desenvolvidos (40%) 

Exercicios realizados (orais e escritos) (40%) entre os que se inclúe o caderno ou diario de clase (10%). 

Lecturas (20%). 

2º ciclo da E.S.O.  

Proba escrita ou oral relativa aos contidos (25%), elaboración dun traballo de investigación ou proxecto 

interdisciplinar (25%). 

Exercicios realizados (10%), caderno ou diario de clase (10%) e elaboración dun portfolio dixital (10%) 

Lecturas (20%). 

 

Para superar a materia os alumnos deben saber: 

Primeiro curso: 

-Ordenar alfabeticamente palabras e manexar con soltura o dicionario. 

-Definir palabras de uso común. 

-Ler con entoación e ritmo adecuado. 

-Extraer o tema dun texto oral ou escrito. 

-Resumir un texto oral ou escrito. 

-Relatar oralmente unha anécdota, un conto... 



 

 

-Escribir textos sinxelos dos tipos tratados durante o curso con certa corrección ortográfica e de 

puntuación. 

-Distinguir palabras pola posición da sílaba tónica e aplicar as regras de acentuación. 

-Distinguir palabras simples, derivadas e compostas. 

-Sinalar sinónimos e antónimos de palabras de uso corrente. 

-Aplicar as principais regras ortográficas. 

-Recoñecer as distintas clases de palabras. 

-Recoñecer os enunciados nun texto dado e sinalar o suxeito e predicado en enunciados oracionais. 

-Diferenciar prosa e verso. 

-Identificar o xénero literario a que pertence un texto literario e recoñecer algunha característica propia 

dese xénero. 

Segundo curso: 

-Extraer o tema e formular a idea principal de textos orais e escritos. 

-Resumir textos orais e escritos recollendo o contido e a intencionalidade. 

-Identificar o tempo, espazo, narrador, personaxes principais e secundarios dun texto narrativo. 

-Expoñer oralmente un tema cunha linguaxe axeitada. 

-Escribir textos sinxelos dos tipos tratados durante o curso con certa corrección ortográfica, de 

puntuación e coherencia. 

-Identificar o xénero a que pertence un texto literario e as súas características. 

-Distinguir recursos literarios de uso frecuente. 

-Recoñecer nun texto poético a métrica e a rima. 

-Recoñecer e analizar as diferentes clases de palabras (análise morfolóxica). 

-Analizar a estrutura da oración simple: distinguir suxeito e predicado, complementos, clase de oración 

atendendo ao predicado e a intención do falante (análise sintáctica). 

Tanto en 1º coma en 2º a avaliación será continua. Realizarase unha avaliación inicial sobre todo de 

lectura e comprensión. En función do resultado escolleranse os libros de lectura obrigatoria para 

cadaquén. 

Terceiro curso: 

- Diferenciar as características dos diferentes tipos de textos e ser quen de elaborar exemplos de cada un 

deles. 

- Ter un dominio básico das normas de ortografía e elaborar textos simples con coherencia e cohesión. 

- Coñecer a estructura da lingua, as súas unidades e as funcións que estas desempeñan, en particular no 

plano morfolóxico e sintáctico. 

- Ter unhas nocións básicas de sintaxe e ser quen de analizar secuencias simples. 

- Ler de forma comprensiva coa entoación e ritmo adecuado. 

- Coñecer as principais obras e autores da literatura dos séculos XII a XVIII. 

Cuarto curso: 

- Coñecer a estructura de formas de expresión como a argumentación, o debate e a entrevista, e ser quen 

de utilizalas. 

- Dominar as normas de ortografía e elaborar textos complexos con coherencia, cohesión e corrección. 

- Coñecer a estructura da lingua e saber analizar sintacticamente secuencias complexas. 

- Ler correctamente respetando a entoación e o ritmo correcto. 

- Coñecer as principais obras e autores da literatura entre o século XIX e a actualidade. 

 

PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
En canto a avaliación de alumnos/as coa materia pendente de cursos anteriores, farase un 

seguimento durante o curso e unha proba obxectiva no mes de maio. Ese seguimento consistiría na 

realización por parte do alumnos de diferentes traballos e exercicios encamiñados á consecución dos 

obxectivos do curso, no caso de que ese seguimento evidenciase o progreso do alumno nas competencias 

propias da materia pendente, esta consideraríase superada sen facer a proba obxectiva.  

 

PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DO 

ALUMNADO DO PROGRAMA DE REFORZO CON ATRIBUCIÓN HORARIA. 
Para este alumnado farase un seguimento semanal da súa evolución e nas reunións de departamento 

elaboraranse os materiais e recursos necesarios para implementar ese reforzo.  



 

 

Para a cualificación do alumnado que asiste ao programa por repetir curso ou por promocionar por 

imperativo legal, farase un seguimento continuo do seu proceso de aprendizaxe e na súa avaliación terá 

especial consideración a aportación do profesor responsable do programa.  

Para a cualificación do alumnado que asiste ao programa por pasar de curso coa materia instrumental de 

lingua suspensa, tamén se fará un seguimento da súa evolución, de forma que si vai acadando os 

obxectivos e competencias terá superada a materia pendente, e se non fose así haberá unha proba 

obxectiva no mes de maio para superala. 

Os mínimos esixibles para estes alumnos serán: 

Para os alumnos/as coa materia de 1º da E.S.O. pendente: 

 Ser quen de comprender un texto escrito e identificar o seu tema e as ideas principais e 

secundarias. 

 Ler con certa fluidez e ter un mínimo de corrección ortográfica 

 Ter un dominio básico dos contidos gramaticais propios deste curso. 

 

Para os alumnos/as coa materia de 2º da E.S.O. pendente: 

 Ser quen de comprender textos cun certo nivel de complexidade, así como de diferentes formas 

(narrativos, expositivos, argumentativos), e saber resumilos e esquematizar as súas ideas. 

 Ler con fluidez e escribir con corrección. 

 Ter un dominio básico dos contidos gramaticais propios deste curso. 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR. 
Estes programas específicos levaranse a cabo únicamente no terceiro curso da E.S.O (no primeiro ciclo 

estes alumnos están todos nun programa de reforzo, e en cuarto da E.S.O. non hai ningún alumno 

repetidor nin que teña a materia de lingua pendente). 

Os alumnos de terceiro da E.S.O. teñen ademais a particularidade de estar incluídos nun programa de 

diversificación curricular polo que as actividades semanais de reforzo estarán adaptadas aos alumnos/as 

deste grupo. Estas actividades semanais serán corrixidas  e entregadas ao alumnado para que este coñeza 

o grao de consecución dos obxectivos e competencias.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
A atención á diversidade farase en tres niveis: na programación, na metodoloxía e nos materiais: 

1. Atención á diversidade na programación: 

 Programación de actividades e recursos tanto para os programas de reforzo con atribución 

horaria como para os programas específicos personalizados para o alumnado repetidor. 

 A programación cíclica de contidos, xa que moitos contidos de terceiro se retoman de 

novo en cuarto (a análise sintáctica, os periodos literarios, etc.)  

 A programación de actividades de ampliación e investigación. 

 A programación de actividades de reforzo para alumnado que non está nos programas 

anteriores pero que ao longo do curso amosan dificultades. 

 

2. Atención á diversidade na metodoloxía: 

 

 A organización secuenciada e progresiva das actividades. Considerarase que cada 

actividade é un paso que conduce á adquisición dun determinado coñecemento. 

 Utilización de diferentes soportes (audiovisuais, informáticos...) para a presentación dos 

contidos e actividades, de forma que se capte o interese de alumnos con diferentes 

motivacións. 

 Traballo a través de proxectos interdisciplinares, como o proxecto que este curso 2014/15 

se vai a levar a cabo na E.S.O. 

 

3. Atención á diversidade nos materiais utilizados: 

 

 Cadernos de práctica sobre aqueles contidos que sexan máis difíciles, como ocorre coa 

ortografía ou a expresión escrita. 



 

 

 Cadernos de creación nos que se aplican as estratexias comunicativas aprendidas na aula, 

á vez que se adopta un estilo propio de expresión. 

 Elaboración de materiais e propostas de investigación para aqueles alumnos/as que poidan 

aprofundar e ampliar coñecementos. 

 

Ademais, en colaboración co Departamento de Orientación, estudiaranse os casos de alumnos/as 

con necesidades educativas especiais, para realizar, se fose o caso as adaptacións curriculares 

pertinentes. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES E CONTIDOS TRANSVERSAIS. 
Tal e como se recolle no decreto 86/2015, a nosa programación contemplará o traballo transversal da 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual , as T.I.C., o emprendemento 

e a educación cívica e constitucional. 

Ademais, a nosa materia é un vehículo excelente para o traballo dos valores e contidos transversais, xa 

que a través dos textos literarios traballaremos a educación cívica e moral, a educación para a igualdade, 

a educación sexual, etc. Esta mesma transversalidade verase favorecida polo proxecto interdisciplinar  no 

que participa este departamento. 

Así na nosa materia traballaremos os seguintes contidos transversais: 

 Educación para a paz, a convivencia e os dereitos humanos: desenvolvendo actitudes de 

tolerancia e convivencia na aula a través de textos que traten estes temas, en especial aqueles que 

fagan despertar no alumno unha sensibilidade cara a situacións de violencia, inxustiza, etc. 

 Educación medioambiental: axudando ao alumnado a valorar positivamente aspectos como a 

reutilización, a reciclaxe, o coidado do entorno... 

 Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos: desterrando a linguaxe sexista e 

potenciando hábitos nos discriminatorios ou prexuizos que en moitas ocasións están 

profundamente arraigados no alumnado polas súas experiencias familiares. 

 Educación para o consumo: mostrando as formas e instrumentos de persuasión utilizados pola 

linguaxe publicitaria, e resaltando a importancia de “ser” en lugar de “ter”. 

 Educación vial: despertar no alumnado a responsabilidade e a importancia das conductas cívicas 

e prudentes tanto se son peatóns como conductores, e a sensibilidade cara aos riscos das 

conductas imprudentes ao volante. 

 Educación para a saúde: valorando a importancia da hixiene persoal a alimentación e os hábitos 

saudables, así como os perigos das drogodependencias. 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 
Tal e como se recolle na memoria do curso pasado, a experiencia da “hora de ler” foi moi positiva para o 

desenvolvemento das capacidades de expresión e comprensión oral e escrita do alumnado. Desta maneira 

durante este curso seguiremos contribuíndo elaborando unha selección de textos para traballar durante 

ese periodo. En canto ás accións do plan lector, cabe salientar que no equipo da biblioteca está a 

profesora do departamento de castelán, polo que a contribución do mesmo ao proxecto lector plásmase 

fundamentalmente en actividades de fomento da lectura (clubes de lectura, promoción de obras, 

celebracións e actividades, etc.), renovación dos fondos documentais da biblioteca e actividades de 

lectura individual incluídas na programación da materia. 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 
O departamento contribúe activamente ao desenvolvemento do plan TIC co deseño de actividades e 

recursos para a utilización da aula abalar, así como coa utilización da aula de informática para a lectura 

de obras “on-line” e a busca de información en internet, e a utilización de material audiovisual como 

diferentes versións cinematográficas de obras literarias ou materiais proporcionados pola propia 

editorial. 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 
Dende o noso departamento imos contribuir ao desenvolvemento do plan de convivencia poñendo en 

práctica as seguintes accións:  



 

 

- Estimular e valorar actitudes como: 

- Asistir puntualmente ás clases co material pertinente para cada materia. 

- Non perturbar  a disciplina e o traballo normal das clases, nin interferir no rendemento do grupo. 

- Respectar a todos e a cada un dos compañeiros/as e profesores/as evitando ademais insultos ou 

actitudes de violencia, para lograr un clima de convivencia e rexeitamento de actitudes de violencia de 

xénero. 

- Respectar o material e instalacións e usalos correctamente, tanto no centro como naqueles recintos que 

se visiten durante a realización de actividades extraescolares ou complementarias, así como calquera 

espacio natural ao que se realicen excursións. 

- Manter a limpeza nas aulas,  nas demais dependencias do Centro e no seu entorno, evitando tirar ao 

chan calquera tipo de papel, envase ou desperdicio. 

-  Aprender a utilizar habilidades pacíficas e non violentas na resolución de conflictos. 

- Incorporar á práctica da aula contidos relacionados coas habilidades sociais, a intelixencia emocional, a 

autoestima, a resolución pacífica de conflitos, a mediación e  as dinámicas de grupo. 

- Coordinar actuacións na nosa materia promotoras de valores democráticos de convivencia, de 

negociación e de cultura da paz. 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Este curso continuase cos mesmo libros da editorial Oxford, agás no primeiro da E.S.O. onde se utilizará 

o texto de Anaya. 

Ademais do libro de texto, como xa se apuntou en apartados anteriores, utilizaranse outros materiais 

audiovisuais e informáticos, así como os recursos bibliográficos da biblioteca do centro e das diferentes 

bibliotecas de aula. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
Dende o noso departamento imos colaborar activamente nas actividades complementarias que xa teñen 

un carácter “fixo” na programación do centro (entroido, magosto, etc.). Nestas actividades a nosa 

colaboración consiste en aportar materiais e recursos relacionados coa temática da celebración para 

traballar determinados contidos da materia nelas. 

En canto ás actividades extraescolares, a súa programación depende en grande medida da oferta cultural 

que xurda ao longo do ano. Desta forma está prevista a asistencia a representacións teatrais e exposicións 

relacionadas coa materia, sempre en colaboración co departamento de lingua galega e literatura. 

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN. 
Como xa se explicitou no apartado da avaliación, esta incluirá unha avaliación da propia programación a 

través dos resultados e valoracións dos alumnos e alumnas sobre a marcha do curso, e a posta en común 

destas reflexións nas reunións de departamento e a súa concreción na memoria final do departamento.  

As propostas e conclusións da memoria final de curso serán tidas en conta para a elaboración da 

programación do ano seguinte. 

En Dodro, a 12 de setembro de 2015, 

O xefe do departamento. Rafael Ruanova Quintás. 

 

Programación didáctica de Cultura Clásica. 3º de E.S.O. 
 

1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 
A materia de Cultura Clásica supón o primeiro achegamento sistemático, e quizais o único, 

ao mundo grecorromano, do que poida dispor o alumnado ao longo do seu proceso formativo. 
Integrada  no  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria,  compaxin a  o  coñecemento  e 
comprensión do mundo clásico cunha toma de conciencia da súa presenza no mundo actual. 

 



 

 

O estudo do mundo grecolatino nas áreas da cultura, a literatura, as artes e as ciencias, e o 
recoñecemento da súa transmisión e continuidade, será de grande importancia para tomar e ter 
conciencia da súa identidade. 

 
Esta materia ten un obxectivo básico: coñecer os aspectos máis relevantes das sociedades e 

as culturas de Grecia e Roma e descubrir desde o mundo de hoxe o fío que nos guía ata elas. A 
cultura grecolatina, patrimonio común e irrenunciable, é a base necesaria dunha parte moi 
considerable do pensamento humano occidental, e as formas creadas polo xenio de gregos e 
romanos constitúen o soporte e a esencia da nosa civilización. 

 
Mediante a comparación constante entre o seu contorno e a diversidade dos clásicos 

grecorromanos o alumnado será quen de recoñecer en que medida o seu presente é froito, xa 
directo, xa interpretado por sucesivas xeracións, dun rico proceso creador que transcorre ao longo 
de máis de trinta séculos de historia. Pero esta achega, aínda que moi importante, non é exclusivo, 
polo que deberá valorar tamén aqueles elementos asimilados doutras culturas. Así mesmo, 
comprobará de que xeito a cultura clásica se converte na enerxía vivificadora de todo renacemento 
cultural, e en particular de aquel co que se inaugura a época moderna. 

 
O coñecemento do marco xeográfico e histórico e dos aspectos máis relevantes das 

sociedades  grega  e  romana,  desde  as  que  se  transmitiron  modos  de  vida,  instit ucións  ou 
creacións literarias, técnicas e artísticas achegará un instrumento de referencia necesario para 
entender a configuración e o progreso de Europa, os antecedentes históricos da organización 
social, e a delimitación dos dereitos das persoas. 

 
O estudo básico dos fundamentos das linguas grega e latina, das regras elementais de 

evolución fonética e da formación das palabras dota o alumnado dos coñecementos necesarios 
para comezar a entender a evolución lingüística, determinar os procesos de cambio foné tico e 
semántico e ilustrar os procedementos que actúan na formación do léxico. 

 
A cultura que modelou o noso presente e fixa boa parte dos nosos canons estéticos é tamén 

transmisora de valores universais, que entroncan a nosa herdanza cultural coas raíces do mundo 
clásico. 

 
 

O achegamento ás narracións míticas xunto coa lectura, aínda que fragmentaria, de textos 
da  literatura  clásica  axudará  a  observar  como  temas  e  tópicos  da  cultura  grecolatina  se 
transmitiron ata hoxe e seguen vivos nos nosos escritos e mesmo nas expresións da lingua cotiá. 

 
O seu carácter opcional fai necesario dotar ao ensino desta materia dunha gran flexibilidade 

para adecualo á realidade de cada centro e do seu alumnado. Cómpre recordar tamén que a 
programación da materia de Cultura Clásica é a mesma para 3º e 4º da ESO, xa que o alumnado non 
a pode cursar nos dous anos. A única diferencia entre as dúas será que en 3º curso dispomos de 
dúas horas semanais mentres que en 4º temos tres. Isto fará que en 4º poidamos deternos algo 
máis nas explicacións e poderemos profundizar algo máis en cada unidade do que se fará en 3º 
da ESO. 

 
 
 

2.  CONTRIBUCIÓN  DA  MATERIA  AO  LOGRO  DAS  COMPETENCIAS CLAVE 
 
 



 

 

A Comisión Europea da Educación estableceu unhas competencias clave ou destrezas básicas 
necesarias para a aprendizaxe das persoas ao longo da vida e animou aos estados membros a dirixir 
as súas políticas educativas nesta dirección. Defínese a competencia clave ou básica como a 
capacidade de responder ás demandas complexas e levar a cabo tarefas diversas da forma 
adecuada. Supón unha combinación das habilidades prácticas, coñecementos, motivacións, valores 
éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes sociais que actúen conxuntamente para o logro 
dunha acción eficaz. As competencias claves son aquelas nas que se sustentan a realización 
persoal, a inclusión social, a cidadanía activa e o emprego. 

 
No marco da proposta realizada pola Unión Europea, e de acordo coas consideracións que 

se acaban de expoñer, identificáronse oito competencias clave: 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

 
2. Competencia matemática. 

 
3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

 
4. Tratamento da información e competencia dixital. 

 
5. Competencia social e cidadá. 

 
6. Competencia cultural e artística. 

 
7. Competencia para aprender a aprender. 

 
8. Autonomía e iniciativa persoal. 

 
As   contribucións   desta   materia   á   competencia   en   comunicación   lingüística   son 

importantes.  A  través  da  lectura  comprensiva  de  textos  variados,  da  busca  e  tratamento  da 
información obtida, así como a síntese para a expresión oral e escrita, contribúe á adquisición da 
competencia en comunicación lingüística. 

 
A  lectura  comprensiva  dunha  realidade  certamente  afastada  do  contorno  do  alumno, a 

comprensión  duns  conceptos  totalmente  novos  e  a  necesidade  in eludible  de  aprender  a 
expresalos dunha forma ordenada ten un valor moi estimable. Pero se por algo destaca esta 
materia no eido da lingua é por ser un instrumento inmellorable para a adquisición dun vocabulario 
pasivo e activo baseado  nos termos que se expliquen ao longo do curso, incluídos os seus 
compoñentes e as regras de combinación. A introdución breve ao estudo diacrónico das linguas, 
incluído entre os obxectivos, contribuirá a unha percepción máis matizada do que é un sistema 
lingüístico. 

 
A percepción do contorno propio como o único posible limita a capacidade do alumnado de 

facerse preguntas que poidan levalos a unha relación co contorno máis produtiva e gratificante. O 
contacto con culturas dotadas doutras inquedanzas, doutros valores e dou tras re lixións fará que 
relativicen as súas propias certezas e sexan quen de analizalas criticamente. Máxime nestas que, 
en tantos aspectos xeográficos, económicos, artísticos e organizativos, seguen a estar presentes 
no mundo actual, servindo de nexo entre a meirande parte dos países do mundo que nos rodea. 

 
O  coñecemento  de  como  se  serviron  do  contorno,  de  como  aproveitaron  os  recursos 

naturais, de como os transformaron, posibilitará unha meirande facilidade para o coñecemento e a 
interacción co mundo físico. 

 



 

 

A competencia na expresión cultural e artística foméntase mediante o coñecemento dos 
fundamentos da literatura clásica, da arquitectura, da escultura, da arte en xeral que debe dar un 
leve sustento teórico ao que é o comezo do aprecio e do goce da arte como produto da creación 
humana e como testemuño da historia. O coñecemento dos restos arqueolóxicos do contorno 
debe axudar a aprender a valorar as obras do pasado e a apreciar os esforzos pola súa 
conservación.  Cóntase,  así,  con  referencias  para  facer  unha  valoración  crítica  de  creacións 
artísticas  posteriores  inspira  das  na  cultura  e  na  mitoloxía  grecolatinas,  ou  das  mensaxes 
difundidas polos medios de comunicación que, en moitos casos, toman a súa base icónica do 
repertorio clásico. 

 
Contribúen á adquisición da competencia social e cidadá o coñecemento das institucións e o  

modo  de  vida  dos  gregos  e  romanos  como  referente  histórico  de  organización  social, 
participación dos cidadáns na vida pública e delimitación dos dereitos e deberes dos individuos e 
das colectividades, no ámbito e no con torno dunha Europa diversa unida en moitos aspectos pola 
cultura grecolatina. Paralelamente, o coñecemento das desigualdades existentes nesa sociedade 
favorece unha reacción crítica ante a discriminación pola pertenza a un gru po social ou étnico 
determinado, ou pola diferenza de sexos. Implícase así o alumnado nunha actitude de valoración 
positiva da participación cidadá, da negociación e da aplicación de normas iguais para todos como 
instrumentos  válidos  na  resolución  de  conflitos.  Doutra  parte,  se  o  traballo  é  cooperativo, 
impúlsase o respecto pola diferenza de criterios e pola liberdade de expresión. 

 
O uso crítico da rede como fonte de información, o emprego de aplicacións informáticas para 

a elaboración de documentos de aula, servirán para completar a achega da cultura clásica á 
adquisición da competencia no tratamento da información e competencia dixital. 

 
As  actividades relativas á recollida, selección  e  análise  da  información, a  aplicación  de 

técnicas de síntese, a identificación de palabras clave e a distinción entre ideas principais e 
secundarias achegan instrumentos básicos para a adquisición desta competencia, tan relacionada 
con destrezas para a continua formación persoal. 

 
O estudo dos elementos básicos das linguas grega e latina, na medida en que propicia a 

disposición e a habilidade para organizar a aprendizaxe, favorece as destrezas de autonomía, 
disciplina e reflexión, exercita a recuperación de datos mediante a memorización e sitúa o proceso 
formativo nun contexto de rigor lóxico, inciden no logro da competencia de aprender a aprender. 

 
Contribúe  ao  desenvolvemento  da  competencia  de autonomía  e  iniciativa  persoal  na 

medida  en  que  se  utilizan  procedementos  que  esixen  planificar,  seleccionar, avaliar distintas 
posibilidades e tomar decisións. O traballo cooperativo e a posta en común dos resultados implica 
valorar as achegas doutros compañeiros, aceptar posibles erros, comprender a forma de corrixilos 
e non se render ante un resultado inadecuado. En definitiva, achega po sibilidades de mellora e 
fomenta o afán de superación. 

 
 
 

3. OBXECTIVOS 
 

 
1. Localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos históricos máis relevantes das 

culturas grega e latina para ter unha correlación espacio-temporal de todas as referencias 
que se farán ao longo do curso. 

 



 

 

2. Recoñecer e identificar aspectos diversos da cultura grecolatina relativos á lingua, á literatura, á 
filosofía,  á  ciencia,  a  técnica, ao dereito, a Administración  do  Estado, ao  urbanismo, á 
arquitectura, ás artes plásticas, valorando a súa unidade e, ao mesmo tempo, a diversidade. 

 
3. Valorar a mitoloxía clásica, especialmente a grega, como elemento unificador da cultura 

grecolatina e inspirador da cultura ao longo da historia europea. Identificar en formas de 
relixiosidade actuais elementos que estean presentes nos mitos ou ritos propios da relixión 
grecorromana. 

4. Valorar a conciencia de pertenza a un contorno social e cultural, identificando elementos de 
continuidade  da  cultura  clásica  na  propia,  respectando  a  diversidade  de  identidades 
culturais. 

 
5. Mellorar a capacidade discursiva na lingua materna mediante o coñecemento do latín como 

lingua matriz e o grego como fonte de léxico. 
 

6. Reflexionar sobre os mecanismos da lingua latina para a formación das palabras, co fin de 
entender a súa conformación no galego e no castelán. 

7. Desenvolver o hábito de razoamento obxectivo e sistemático, contrastando as estruturas 
lingüísticas e culturais clásicas coas maternas. 

 
 
 

4. CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS 
 

 
Os contidos distribúense en tres bloques: bloque 1, Grecia e Roma como civilizacións 

históricas singulares. Bloque 2, As pegadas do mundo clásico. Bloque 3, Nocións básicas de 
lingua e literatura gregas e latinas. 

 
Co  primeiro  bloque  de  contidos  preténdese  que  o  alumnado  comprenda  e spacial  e 

temporalmente os fenómenos máis relevantes da civilización grecorromana e que sexa capaz de 
recoñecer aspectos diversos polo que respecta á historia, á filosofía, ás ciencias, á mitoloxía, ao 
urbanismo, a arte e á vida cotiá, identificando trazos comúns e aqueloutros que son diversos. 
Haberá que recorrer ás competencias adquiridas noutras materias, especialmente ciencias sociais, 
para así asentar e profundar nos coñecementos adquiridos. 

 
O segundo bloque daralle ao alumnado ferramentas para recoñecer e valorar criticamente a 

achega  da  civilización  clásica  á  cultura  que  lle  é  propia,  respectan  do  a  diversidade  das 
identidades culturais. Implica o desenvolvemento da sensibilidade estética e a capacidade da 
reflexión crítica para valorar a continuidade da cultura clásica en contextos diversos, tomando con 
ciencia da pertenza a unha cultura que comparte raíces con outras. Certos elementos da cultura 
clásica están na base dalgunhas das formas vixentes do pensamento e da organización política, e 
este feito permite establecer unha ligazón entre os contidos da materia e os de educación para a 
cidadanía. 

 
O  terceiro  bloque  tenta  iniciar  as  alumnas  e  os  alumnos  na  dimensión  lingüística  da 

civilización grecorromana baseada especialmente nos elementos do alfabeto e o léxico, 
incorporando tamén contidos de literatura. Son evidentes as relacións que se poden establecer 
coas literaturas galega e castelá e, aínda que en menor medida, polo nivel do seu estudo, coas 
linguas estranxeiras. 

 



 

 

Bloque 1. Grecia e Roma como civilizacións históricas singulares. 
 

   O mito fronte á razón: o espazo xeográfico mítico fronte ao real. A lenda fronte á historia. 
 

O pensamento mítico fronte ao lóxico. O heroe fronte ao home. 

 

   Polis e civitas: o home da areté e o home da virtus. As sociedades grega e romana e as 
súas  manifestacións  artísticas  e  culturais:  literatura,  filosofía,  arquitectura,  política, 
relixión, arte; o espazo público; o exército; a política; a xustiza; a economía. 

 

   O individuo: o espazo privado. Clases sociais. Costumes e afeccións; o traballo; o vestido e 
a hixiene; a comida; as viaxes; relacións privadas. A familia; a educación. 

 

   As  fontes:  as  literaturas  grega  e  romana:  características  xerais.  Semellanzas  e 
diferenzas. A literatura clásica e a súa continuidade en Europa. Os prin cipais xéneros. 

 

   A arqueoloxía. Os restos máis importantes; o seu valor artístico, cultural e documental. 
 

Os restos no noso contorno. 
 
 

Bloque 2. A herdanza da cultura clásica. 
 

   Romanización de Europa: historia dun proceso. A supervivencia da cultura indíxena: ritos 
ligados aos ciclos da natureza, festas, topónimos, tradicións... 

 

   As pegadas do mundo clásico: que é romano; que é grego. (literatura, arte, dereito, 
ciencia, obras públicas, técnica, filosofía...). 

 

   A mitoloxía e a súa presenza na cultura occidental. 

   A organización e o cómputo do tempo. 

   A civilización grecorromana como elemento rexeitado ou reivindicado: os renacementos. 

 

   A herdanza clásica como elemento unificador de Europa. Estudo crítico. 
 
 

Bloque 3. Iniciación aos elementos básicos das linguas de Grecia e Roma. 
 

   Do alfabeto ao abecedario. Breve historia da escritura. Signos e materiais. 

   As familias lingüísticas. O indoeuropeo. As linguas romances. 

   As linguas flexivas. 

 

   A evolución das linguas. O latín como orixe de galego e castelán. 

 

   O vocabulario. Palabras patrimoniais, cultismos, latinismos, helenismos, prefixos, sufixos. 
 

Palabras procedentes doutras linguas: razóns lingüísticas, históricas e culturais. 
 
 



 

 

4.1.  PRIMEIRA AVALIACIÓN 
 
 

1.   Xeografía e historia de Grecia e do Imperio romano. 
a.  Xeografía de Grecia e provincias do Imperio. 
b.  Acontecementos relevantes da historia de Grecia e Roma. 
c.   O eixo cronolóxico. 
d.  A fundación de Roma. 

 
2.   A relixión grecorromana. 

a.  O oráculo de Delfos. 
b.  O culto e as festas relixiosas. 
c.   A relixión privada. 
d.  O mundo dos mortos e a orixe das estacións. 

 
3.  A infancia no mundo clásico. 

a.  Os xogos. 
b.  O nacemento e a aceptación dos fillos. Imposición do nome. 
c.   A educación. 
d.  Soportes e instrumentos de escritura. 
e.  A infancia de Zeus. 

 
4.2.  SEGUNDA AVALIACIÓN 

 

1.   O mundo feminino. 
 

a.  A muller na antigüidade. 
b.  O matrimonio. 
c.   A xornada dunha muller casada. 
d.  A vestimenta. 
e.  O xuízo de Paris. 

 
2.   O mundo masculino. 

 
a.  A xornada dun cidadán grego. 

 
b.  A xornada dun cidadán romano. 
c.   As termas. 
d.  Apolo e Dafne. 

 
3.   Política e cidadanía. 

 
a.  As votacións en Atenas. 
b.  A polis grega. 
c.   Evolución política do mundo grego. 
d.  O cursus honorum. 

e.  As conquistas de Roma. 
f.   A historia de Aracne. 

 
 

4.3.  TERCEIRA AVALIACIÓN 



 

 

 

1.   O exército e a guerra. 
a.  O exército grego. 
b.  O exército romano. 

 
c.   O equipamento dun lexionario romano. 
d.  O campamento romano. 
e.  Os amores de Afrodita e Ares. 

 
2.   A arte clásica. 

 
a.  O ideal de beleza no mundo clásico. 
b.  A arquitectura e escultura gregas. 
c.   A arquitectura e escultura romanas. 
d.  Pintura e mosaico. 
e.  As transformacións de Zeus. 

 
3.   Xogos e espectáculos. 

a.  As orixes do teatro. 
b.  Os actores e as representacións teatrais. 
c.   O circo. Os ludi circenses. 

d.  O anfiteatro e os espectáculos de gladiadores. 
 

e.  Orfeo e Eurídice. 

 
 
 

5.    CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 
Realizaranse  probas  periódicas  para  comprobar  o  grao  de  obxectivos  alcanza dos.  A 

valoración das mesmas servirá para adecuar o ritmo de traballo e mesmo para corrixir o s erros 
cometidos. As alumnas e alumnos da materia de  Cultura  Clásica  haberán de demostrar que 
lograron asimilar os contidos durante o curso. 

 
A avaliación organizarase en torno a tres momentos fundamentais: 

 

  Avaliación prognóstica: para detectar os coñecementos, preconceptos e prexuízos que 
sobre cada punto dos contidos vaiamos tratar; 

  Avaliación continuada: na que valoraremos preferentemente a adquisición progresiva de 
conceptos, procedementos e actitudes; 

  Avaliación sumativa: ao remate de cada etapa recolleremos os resultados alcanzados 
polo alumnado nun momento dado, e especialmente ao final do proceso. 

 
En cada trimestre faremos unha ou dúas probas escritas e/ou orais acordes cos contidos 

explicados ata ese momento nas que, ademais destes, valoraranse os seguintes puntos: 
 

  Ortografía. 
 

  Lectura e expresión escrita comprensiva. 



 

 

 

  Correcta presentación do caderno persoal e dos traballos propostos ao longo do trimestre. 

  Interese e esforzo amosados. 

Colaboración nas actividades de grupo. 

 

A cualificación final de cada avaliación será froito das notas obtidas en cada proba, dos 
traballos persoais ou de grupo elaborados, e da actitude das alumnas e alumnos (intervencións en 
clase, preguntas, exercicios, esforzo diario), a ortografía, expresión e presentación dos t raballos, e 
o interese demostrado ao longo de todo o trimestre. 

 
Ademais  de  superar  os  devanditos  contidos  procedementais  e  actitudinais, o  alumnado 

haberá de demostrar, despois de cada bloque, que adquiriron os conceptos mínimos para comezar 
o desenvolvemento do seguinte. En caso contrario haberá de recuperar eses contidos. 

 
O alumnos e alumnas terán que evidenciar que leron os libros e obras literarias de lectura 

obrigatoria nalgunha proba escrita e/ou oral, mediante a elabora ción dunha reseña dos mesmos, 
ou calquera outro medio que no seu momento se determine. 

 
As  características  da  materia  e  do  ciclo  no  que  se  desenvolve  esixen  un  sistema  de 

avaliación continua, tendo en conta os seguintes criterios: 

  tres avaliacións superadas: materia aprobada coa nota media aproximada; 

 

  1ª avaliación suspensa, resto aprobadas: materia aprobada coa nota media aproxima da; 
 

  unha avaliación suspensa: recuperación dos contidos non superados; 
 

  tres, dúas ou terceira avaliación suspensas: recuperación de toda a materia. 
 

As probas de recuperación extraordinarias terán como contidos mínimos os incluídos na 
presente programación e á disposición da Comunidade Educativa na Xefatura de Estudos do Centro. 
Os criterios de avaliación serán os mesmos que nos demais casos. 

 
 
 

6.    MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 
 

 
Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia son os seguintes: 

 
1. Identificar en textos traducidos de autores clásicos e modernos, despois de resumilos, aspectos 

históricos ou culturais. Con este criterio preténdese comprobar a capacidade do alumnado 
para extraer a información relevante sobre aspectos históricos e/ou culturais, previamente 
traballados, en textos variados. 

 
2. Localizar no tempo e no espazo as etapas básicas das culturas grega e romana e os seus feitos 

máis relevantes, os elementos de cambio e continuidade e as relacións con outras culturas



 

 

 
 
 

coetáneas. Con este criterio preténdese comprobar a capacidade de identificar en textos e 
situar no espazo e no tempo, feitos relevantes da historia das cultu ras clásicas, previamente 
traballados. 

 
3. Identificar as formas básicas de organización social e política de Grecia e de Roma e a súa 

continuidade  no  mundo  de  hoxe.  Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  é  quen  de 
comprender a organización sociopolítica de Grecia e de Roma, así como establecer 
comparacións coa existente na actualidade. 

 
4.  Localizar  no  espazo  xeográfico  as  civilizacións  grega  e  romana,  así  como  recoñecer  os 

elementos relevantes do patrimonio arqueolóxico e artístico na Gallaecia e Hispania. 
Preténdese comprobar a capacidade para localizar en mapas o espazo das civilizacións 
antigas, así como recoñecer e situar os restos máis relevantes na Galicia e na España 
actual. 

 
5. Distinguir nas diversas manifestacións literarias, artísticas e, incluso, cie ntíficas de todos os 

tempos, a mitoloxía clásica como fonte de inspiración. Preténdese comprobar se as alumnas 
e os alumnos, despois de traballar na clase os mitos máis salientables, son quen de 
identificalos en manifestacións literarias e doutro tipo, adecuadas á súa idade. 

 
6. Identificar elementos do legado lingüístico común das linguas románicas actuais. Recoñecer o 

vocabulario grecolatino nas linguas modernas. Búscase comprobar se o alumnado, acudindo 
ás aprendizaxes xa adquiridas nas outras linguas, é quen de recoñecer elementos comúns a 
todas elas no vocabulario. 

 
7. Recoñecer os trazos esenciais de cada xénero literario. Preténdese comprobar se o alumnado 

coñece os elementos básicos dos xéneros literarios clásicos, acudindo ás aprendizaxes xa 
adquiridas nas outras linguas. 

 
8. Identificar aspectos significativos da achega da cultura clásica á civilización occidental no campo 

do pensamento, da ciencia e da técnica. Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de 
relacionar as achegas do mundo clásico nos eidos do pensamento, ciencia e técnica, ao 
mundo actuais. 

 
9. Valorar criticamente a herdanza dos clásicos e as posibilidades de influencia no mundo actual, 

estable cendo relacións entre algúns dos valores, disposicións e costumes. Con este criterio 
preténdese comprobar se o alumnado, coa axuda do profesorado, é quen de analizar a 
permanencia do legado clásico na actualidade, así como a evolución co paso do tempo. 

 
10. Manexar recursos que permitan elaborar, coa axuda do profesorado, un traballo temático 

sinxelo sobre calquera aspecto da produción artística e técnica, a historia, as institucións, ou 
a vida cotiá en Roma.



 

 

7.    METODOLOXÍA 
 
 

7.1.  METODOLOXÍA ESPECÍFICA DA MATERIA 

 

Levaranse a cabo diversos tipos de actividades que pasamos a describir a continuación: 
 

Actividades de presentación-motivación: Para introducir ao alumnado no tema que se 
aborda e espertar o seu interese sobre os contidos da unidade, poderá establecerse un 
pequeno debate a partir dalgún artigo de prensa, noticia de actualidade, imaxe, texto dun 
autor clásico, etc., relacionado co tema a tratar, realizar unha tormenta de ideas con 
preguntas abertas ou analizar e comentar un vídeo relacionado co tema. 

 
Actividades de avaliación de coñecementos previos: Para obter información acerca 

de que saben e que procedementos, destrezas e habilidades teñen desenvolvidas os/as 
alumnos/as sobre un tema concreto, pode realizarse unha tormenta de ideas sobre os 
principais conceptos da unidade, ou un “test de coñecementos previos” co que o profesor 
pode facerse unha idea de cada alumno/a e da clase en xeral. Non se trata de poñer nota ao 
alumnado, senón de proporcionar ao profesor a información que necesita para favorecer 
aprendizaxes significativas e funcionais. 

 
Actividades  de  desenvolvemento  dos  distintos  contidos:  Coa  finalidade  de  que  o 

alumnado adquira novos coñecementos, empregaranse varios métodos: 

   Método dogmático-maxistral: Para introdución a  un  tema  ou  unidade, 
exposición de 

 
temas puntuais ou propostas de técnicas de traballo. 

 

   Método histórico: Para un breve estudio dun obxecto tecnolóxico a través do tempo. 
 

   Método de proxectos: Para a construción dun obxecto tecnolóxico sinxelo, 
incluíndo a fase de deseño, planificación e construción. 

 
Actividades de consolidación: Para que os/as alumnos/as contrasten as novas ideas 

coas previas e apliquen as novas aprendizaxes, realizarán actividades nas que se traballarán 
tanto os contidos conceptuais, como os procedementais e actitudinais. 

 

Actividades  de  síntese-resume:  Para  que  o  alumnado  estableza  a  relación  entre  
os distintos contidos aprendidos, así como contrastalos cos que xa tiñan, poden elaborar 
mapas conceptuais sobre os contidos da unidade ou elaborar un resume . 

 
Actividades de reforzo: Para aqueles/as alumnos/as que non alcancen os obxectivos 

ou que teñen un ritmo de aprendizaxe máis lento deseñaranse actividades destinadas a 
desenvolver os contidos de reforzo. 

 



 

 

Actividades de ampliación: Para o alumnado que teña un ritmo máis rápido de 
aprendizaxe realizaranse actividades como a busca de información en outras fontes das 
proporcionadas de xeito ordinario na aula sobre algún dos contidos do tema. 

 
Actividades de avaliación: Son as actividades dirixidas á avaliación formativa e 

sumativa que non se cubriron polas actividades de aprendizaxe dos tipos anteriores. 
 

Nos distintos temas non será necesario empregar todas estas actividades, senón  
que haberá que axustalas ás características dos contidos e obxectivos a tratar, e ás 
características do alumnado. 

 
7.2.  MATERIAIS CURRICULARES 

 

Non haberá libro de texto. 

 
7.3.  OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

O ensino desta materia poderase realizar na aula normal do grupo ou, para aqueles 
temas nos que sexa preciso, nas aulas de informática ou multimedia. Outros recursos 
que se poden utilizar  son  a  proxección  de  películas  e  documentais,  a  proxección  de  
presentacións  de diaposítivas, os blogues do alumnado e a utilización do encerado dixital 
(ordenador e videoproxector). 

 
Ademais estará a disposición dos/as alumnos/as toda a bibliografía, documentación e 

outros recursos existentes no centro (departamento, biblioteca, etc.). 
 

O alumnado precisará o seguinte material individual: 
 

  Caderno cuadriculado para apuntes e realización de exercicios 

escritos.   Bolígrafos, lapis e goma. 

  Ordenador nas aulas de informática e 

multimedia.   Material de debuxo, se 
procede. 

Conta de correo electrónico para enviar e recibir materiais didácticos. 
 
 
 

8.     PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACION DA AVALIACIÓN INICIAL 
 
 
 
 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba 
específica sinxela para avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos que se consideran 
imprescindibles para construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da materia. 

 



 

 

Antes da sesión de avaliación inicial, mediante observación directa nas clases, tamén se 
recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada alumno/a 
(habilidades, estratexias e destrezas desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así 
como información sobre o grao de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos 
compañeiros e compañeiras e co profesorado). 

 
 
 

9.    PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
 
 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o 
currículo,  é  dicir,  as competencias clave,  os obxectivos,  os contidos  e  os criterios de 
avaliación. 

 
9.1.   AVALIACIÓN ORDINARIA 

 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación, unha por cada trimestre. A 
última desta avaliación coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

 
9.2.   AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario de setembro para o 
alumnado que non acade cualificación positiva na convocatoria de xuño. Na data de setembro 
que acorde o centro educativo realizarase un exame escrito, sendo necesario obte r unha 
nota mínima de 5 para superalo. 

 
O alumnado que nesta convocatoria siga sen acadar cualificación positiva e promocione 

de curso, levará a materia pendente. 
 
 

10.  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
 
 

Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 

 

     Probas escritas (exame clásico), podendo ser este de preguntas cortas, de 
respostas directas, de tipo test, de preguntas teóricas, etc. 

     Probas orais 
 

     Traballos feitos individualmente ou en 

grupo.     Valoración do caderno de clase. 

     Anotacións procedementais derivadas da observación directa, como saídas 
didácticas 



 

 

 
na clase, capacidade organizativa, presentación dos traballos, etc. 

 

     Valoración da curiosidade e interese pola materia, do comportamento, da 
integración no grupo de traballo, creatividade e investigación persoal. 

     Outras anotacións derivadas da observación directa, así como rúbricas e portfolios. 
 
 
 

11.  SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

11.1.  Avaliación  de Contidos: Establecemos un  90% da  nota  para  o  conxunto  de  
Contidos conceptuais e procedementais e un 10% para os actitudinais. 

 
 

11.2. Criterios para calcular a nota da avaliación: media ponderada de Conceptos e 
Procedementos segundo a seguinte fórmula: media dos resultados nas probas escritas e orais 
de cada Unidade Didáctica e do uso dos instrumentos correspondentes para a realización de 
trab allos e exercicios durante o trimestre ata acadar un 90%. A isto hai que engadirlle o valor 
de actitudes e participación ata sumar un 10% da nota. 

 
 

11.3. Sistema de cualificación das actitudes, valores e normas (10% da 
nota): 

 

   asiste con regularidade e puntualidade (cada falta inxustificada: -0,01) 

..............0,1%    é respectuosa/o; non ten faltas de orde nos partes de clase  

..............................0,1%    fai as Actividades con limpeza e orde nos traballos ou 

caderno de clase ............0,2%    interese pola materia: participa con regularidade 

e/ou fai pregu ntas....................0,2%    coñece e respecta as normas de uso e 
utilización de recintos e materiais ...........0,2% ten espírito crítico nas súas 

valoracións e o fai dun xeito construtivo ...................0,2% 
 

11.4. Criterios para calcular a nota final da materia: para superar a materia é imprescindible 
superar dúas das tres avaliacións, sendo unha delas a 3ª. A nota final será igual a nota da 3ª 
avaliación  xa  que  non  se  elimina  materia e a avaliación  é  continua. Poderá  ser maior 
se  o alumnado mantivo unha progresión nas notas das tres avaliacións e inferior se é ao 
contrario. 

 
 

11.5. Criterios de corrección de exercicios e 
probas: 

 

   Faltas de ortografía e puntuación: criterios aplicables ao uso da lingua vehicular 
(galego, castelán, etc.): erro de grafemas:  -0,2 puntos; erro de signo ortográfico 
(acentuación, puntuación...): -0,1 puntos. 

 



 

 

   Presentación: limpeza, borranchos, caligrafía e respecto polas marxes. Por cada un 
dos elementos considerados na presentación ata -0,5 puntos. 

 

   Exactitude na resposta e solución de actividades: terase en conta o rigor na 
resolución das actividades e a corrección na indagación, estudo e asimilación de 
datos. 

 

   Expresión: valorarase a correcta utilización da lingua vehicular, tendo en conta a 
riqueza léxica  e  semántica  usada  nas  respostas.  Este  criterio  ten  valor  positivo:  
unh a  mellor expresión significará unha maior cualificación na proba ou traballo. 

   Desenvolvemento da actividade: resolución axeitada en tempo e forma. Sobre unha 
nota de 10, valorarase cada unha das preguntas segundo a súa importancia, o que se 
lles comunicará antes do comezo do exercicio, ben oralmente ou ben no mesmo 
folio da proba. 

 
 
 

12.  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
 

 
12.1. MATERIA DURANTE O CURSO 

 

A  avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  do  alumnado  será  continua,  e  polo  tanto  
a superación dunha avaliación implicará a recuperación da anterior. Para isto, en cada 
avaliación intentarase que existan probas escritas que recollan contidos da avaliación 
anterior, de maneira que se poida valorar a progresión do alumnado na materia. 

 
 

12.2. MATERIA PENDENTE DO CURSO ANTERIOR 

 

Ao longo do curso entregaráselle ao alumnado unha serie de exercicios de repaso dos 
temas da materia pendente, que os entregarán ao xefe do Departamento segundo unhas 
datas establecidas  para  a  súa  corrección.  No  caso  de  que  o  profesor o  estime  
necesario, poderá realizarse unha proba, ben escrita ou oral, e será un método de 
avaliación que se terá en conta para superar a materia. 

 
Tamén poderá propoñerse a realización dalgún traballo escrito sobre temas que se 

indicarán puntualmente. Este traballo será entregado nas datas que se indiquen e tamén se 
terá en conta para superar a materia. 

 
Non se recollerán exercicios nin traballos fóra da data establecida salvo causas 

debidamente xustificadas. 

Ademais, o alumnado disporá dun exame final ordinario na data establecida no 
calendario d e exames de materias pendentes. No caso de que non acadase cualificación 
positiva tería unha convocatoria  extraordinaria en setembro para poder acadar os 
mínimos esixibles e superar a materia. 



 

 

 
 

13.  PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO 
REPETIDOR 

 

 
Para   o   alumnado   repetidor   que   obtivera   una   avaliación   negativa   nesta   

materia establecerase un plan personalizado para poder superar as dificultades non 
superadas no curso anterior. Este plan, en función das características do alumnado, poderá 
consistir nas seguintes actividades: 

 
 

    Realización de actividades de reforzo da materia, que se presentarán 
mensualmente, entre os meses de outubro e maio de cada curso escolar. 

    Atención personalizada ao alumnado na hora do recreo establecida polo 
departamento, unha vez por semana. 

 
A persoa titora deste alumnado deberá informar ás familias do programa que se 

estableza en cada caso. 
 
 
 

14.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

 
Cada alumno e cada alumna é distinto dos demais. Os seus coñecementos, ideas e 

crenzas previas son distintos; tamén o son as súas capacidades, os seus ritmos de 
desenvolvemento e de traballo e o seu estilo de aprendizaxe. Se queremos que todos 
aprendan non podemos pensar que todos  saben  o  mesmo, adquiren as mesmas 
capacidades, teñen  os mesmos intereses o u  a mesma maneira de aprender. 

 
A  atención  á  diversidade  debe  orientarse  a  quen  teña  dificultades  para  acadar  os 

Obxectivos, pero tamén a quen os supere e poida amplialos para así axustarmos a Avaliación 
ás súas necesidades psicolóxicas e educativas. Así, nas nosas actividades intentamos dar 
cabida ás dúas opcións para combinármolas na aula e para comprometer a todo o grupo no 
proceso. 

 
Presentamos tarefas para seren realizadas en pequenos grupos formados por 

alumnado heteroxéneo nos que as capacidades de uns poidan ser aproveitadas polos demais. 
 

Atendendo a estas características, procuraremos que a materia de Cultura Clásica 
permita desenvolver ao máximo  as capacidades do alumnado que así o demande, e na 
mesma liña faremos un seguimento o máis personalizado posible co fin de que cada quen 
desenvolva ao máximo as súas potencialidades. Para iso, cando na aula se detecten casos de 
alumnos ou alumnas que requiran unha atención especial referente ao seu proceso de 
aprendizaxe ou de comportamento,   incorporaranse   actividades   específicas   que   
permitan   a   adquisición   de 



 

 

aprendizaxes a distinto nivel, informando tamén desta situación ao titor ou á titora 
correspondente. 

 
 
 

15.  PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 
 
 
 

Tal  como  se  recolle  nos  obxectivos  xerais  do  proxecto  educativo  do  noso  centro,  
o obxectivo fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso de 
maduración humana, que estimule o interese polo estudio e o espírito de superación, e que 
fomente a integración social e a realización individual, tanto intelectualmente como laboral 
do alumnado. 

Así, desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso 
alumnado para que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse os 
seguintes: 

A) Aprender a ser responsable. Explicar as responsabilidades que deben aprender a 
adquirir os alumnos e alumnas para poder formarse máis axeitadamente como persoas: 

 
 

      Responsabilidade cun mesmo ou mesma. 
      Responsabilidade coas tarefas a desenvolver. 
      Responsabilidade no consumo. 
      Responsabilidade coa sociedade. 

 
 

B) Aprender a ser respectuoso/a. Aportar información, reflexión e debate sobre os 
catro ámbitos  nos  que  debemos  aplicar  o  respecto  se  queremos  conseguir  unha  
convivencia equilibrada: 

      Aprender a ser respectuoso cun mesmo ou mesma. 
      Aprender a ser respectuoso cas/cos demais. 
      Aprender a ser respectuoso co entorno. 
      Aprender a ser respectuoso coa diferenza. 

 
 

C) Aprender a ser empático/a. Explicar a necesidade de ser quen de entender os/as 
demais, de poñernos no seu lugar, para así, fortalecer as relacións humanas, fomentar a 
comunicación entre as persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os seguintes temas: 

 
 

      Sensibilidade cas/cos demais. 
      Solidariedade e cooperación. 
      Amizade. 
      Civismo. 

 
 



 

 

D)  Aprender  a  autorregularse.  Explicar  a  importancia  do  autocoñecemento.  Se  o 
alumnado se coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e poderá 
afrontar as contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar serían: 

 
 

      Autocoñecemento. 
      Autocontrol das emocións. 
      Aceptación das normas. 
      Alegría e optimismo. 

 
 
 
 
 

16.  TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 
 
 
 

Desde esta materia, e tendo en conta o Plan Lector do centro, intentaranse levar a cabo 
propostas  de  traballo  onde  xurdan  procesos  implicados  na  competencia  lectora  como  
os seguintes: 

 

  Adquirir e consolidar o hábito lector e mellorar a competencia lectora individual: 
favorecer o uso correcto (oral e escrito) das linguas de ensino-aprendizaxe. 

  Consecución das competencias curriculares: axuda na comprensión lectora de 
textos (ou outro material complementario) que deben manexar nas tarefas escolares; 
apropiación do vocabulario específico de cada área. 

  Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do 

texto).   Obter información (capacidade para extraer información do texto). 

  Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar 
inferencias a partir do lido). 

  Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto 
cos coñecementos previos). 

  Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do 
texto coa súa utilidade e función). 

Para isto, algunhas das actividades propostas poden ser: 

 

  Dedicación á lectura naqueles temas teóricos da materia, de maneira que esa lectura 
vaia acompañada coa explicación correspondente do profesorado. Posteriormente, o 
alumnado podería elaborar esquemas que lle axudasen a estruturar os temas, servindo estes 
como ferramenta de aprendizaxe. 

  Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados co mundo 

clásico.   Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da 
materia. 

  Elaboración dun vocabulario específico das linguas e cultura clásicas. 



 

 

 
 
 

17.  TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 
 

 
As tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen novas e atractivas 

perspectivas no estudo da lingua e cultura grecolatinas que convén  aproveitar, como  o  
uso  de metodoloxías interactivas no estudo da lingua, procura de textos, imaxes e vídeos na 
internet, ferramentas de presentación  e  comunicación  de  resultados  etc.  Neste  senso,  é  
aconsellable  facilitarlle  ao alumnado os medios precisos para que poida traballar co 
ordenador. 

 
Os ámbitos de fomento das TIC por parte deste Departamento serán os seguintes: 

 

   Uso do correo electrónico polo profesor para distribuír materiais entre o alumnado 
que no precisan ser impresos. 

   Utilización por parte do alumnado das súas contas de correo electrónico para o 
envío ao profesor de traballos e materiais non impresos. 

   Posta en marcha da Aula Virtual na que o alumnado poida dese nvolver a 
aprendizaxe, estudo e repaso dalgúns apartados concretos da materia. 

   Consulta e busca de información na internet, tanto na aula multimedia ou de 
informática durante os períodos lectivos como na biblioteca nos recreos ou na 
propia casa. 

 
 

18.  TRATAMENTO DO FOMENTO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 
 

 
A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase: 

 

   Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada 
convivencia escolar que permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

   Detectar  o  antes  posible  conflitos  que  poidan  xurdir  nas  aulas  para  
resolvelos  de maneira pacífica. 

   Establecer  normas  de  funcionamento  e  organización  das  clases  da  materia  ou  
de calquera espazo que se utilice para impartir a materia. 

   Motivar  ao  alumnado  para  que  comece  a  interiorización  da  cultura  do  diálogo  
e  a mediación. 

   Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de 
todos os alumnos/as no centro. 

   Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 
 
 
 



 

 

19.  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 
 

As actuacións que se levarán a cabo desde a materia para desenvolver o proxecto 
lingüístico serán as seguintes: 

 

   Respectarase a lingua establecida polo proxecto lingüístico para a docencia da ma 

teria.    Utilizaranse as medidas de apoio e reforzo establecidas para o correcto uso 
lingüístico 

educativo, para alcanzar o obxectivo de fomento do 
plurilingüismo. 

 

   Adoptaranse medidas para que o alumnado con insuficiente dominio das linguas 
poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten. 

   Colaborarase nas actividades organizadas para a dinamización da lingua galega. 
 

 
20.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
 

Tanto  para  o  alumnado  de  Cultura  Clásica  como  para  os  de  Grego  en  
Bacharelato programamos a asistencia á representación dalgunha obra de teatro clásico que 
poida vir á nosa vila ou, de non ser así, acudindo á Mostra de Teatro Clásico que se celebra 
cada ano na cidade de Lugo <http://www.seecgalicia.org>. Esta actividade pode ser realizada 
conxuntamente cos Departamentos de Latín e de Lingua Galega. 

 
Intentaremos motivar ao alumnado para que participen en diferentes concursos de 

creación artística ou de investigación como o convocado pola Asociación de profesores de 
Grego de Galicia EPOS, o concurso de investigación “Es de libro” convocado por CEDRO 
(Centro Español deDerechos Reprográficos), e calquera outro que poida xurdir ao longo do 
curso. 

 

21.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 
 
 

Ao  finalizar  o  curso  en  xuño,  o  departamento  elaborará  unha  memoria  final  
onde  se recollerán os seguintes puntos en relación a esta materia: 

 
 

A) Porcentaxe do cumprimento da programación. 
 
 
 

B) Xustificacións da parte da programación non impartida. 
 

http://www.seecgalicia.org/


 

 

 
 

C) Modificacións introducidas durante o curso en relación coa programación 
didáctica. D) Motivos das modificación feitas. 

E) Propostas de melloras para a programación didáctica do próximo curso. 
 
 
 

F) Análise dos resultados das avaliacións do alumnado en relación cos cursos anteriores. 
 
 

 Insuficiente Suficiente Ben Notable Sobresalient 
e 

Curso ----------      

Curso ----------      

Curso ----------      

 
 

Posteriormente, finalizadas as probas extraordinarias de setembro, modificarase a 
anterior táboa segundo os resultados obtidos. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CLÁSICA  
 
CURSO 4º ESO 
 
1-OBXECTIVOS 
Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equi 
po, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e  
como medio de desenvolvemento persoal. 
Identificar elementos da mitoloxía clásica en textos da literatura universal e comproba-lo seu 
tratamento. 
Situar cronolóxica e espacialmente as dúas grandes civilizacións clásicas: a romana e a grega. 
Comprende-la relación de parentesco entre as diversas linguas que existiron no pasado e as 
actuais. 
Valora-la presencia de culturas antigas e clásicas mediante a observación de restos 
arqueolóxicos e o coñecemento e a comprensión de topónimos. 
Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir  
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
2-CONTIDOS 
4ºESO 
1.A mitoloxía grecolatina. O paso do mito ó logos 
2.Grecia e Roma. Marco xeográfico e histórico 



 

 

3.O grego e o latín. 
4.A sociedade grega e a sociedade romana. 
5.A vida cotiá en Grecia e Roma 
6. Relixión e mito 
7.Literatura e ciencia 
8. A arte grega e romana. 
9. A presencia da cultura clásica na historia e nas linguas hispánicas. 
 
Tamén se considera dentro desta materia o visionado, comentario e avaliación de películas e 
documentais entre as que podemos distinguir: 
 
 -ALEJANDRO MAGNO, Oliver Stone 2004 
 -GLADIATOR, Ridley Scout 2000 
 -300, Zack Zinder 2006 
 -Documentais B.B.C sobre Roma etc. 
 -BEN-HUR 
 -TROYA, Wolfgang Petersen 2004 
O mesmo ca lectura de libros entre os que destacan: 
 -selección de capítulos da Ilíada e a Odisea 
 -artículos relacionados ca materia da revista “La aventura de la Historia” 
 -Asterix e Obelix 

 -selección de textos clásicos de distintos autores: Tito Livio, Vitrubio,  
 Aristóteles, Séneca, Ovidio, Plinio, Euripides, Aristófanes, Petronio etc  

 
TEMPORALIZACIÓN 
1ªavaliación:1,2,3 
2ªavaliación: 4,5,6 
3ªavaliación: 7,8,9 
 
4-CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  Recordar e explica-la orixe mítica de Roma. 

 Responder preguntas concretas sobre Grecia e Roma. 

 Descubrir qué afirmacións sobre as linguas son verdadeiras ou falsas. 

 Escribir palabras derivadas duns étimos latinos dados. 

 Relacionar topónimos, nomes de localidades actuais e os seus correspondentes xentilicios. 

 Defini-lo termo mitoloxía. 

 Explicar e comenta-lo mito de Dafne e Apolo. 

 Ler un texto mitolóxico, inventar un título e explica-las ideas principais. 

 Valora-la capacidade de abstracción do alumno para relaciona-lo mito coa explicación da 
realidade que intenta ofrecer. 

 Expoñer oralmente un traballo elaborado en grupo. 

 Participar nos debates que se produzan a partir da exposición de traballos na clase o do 
visionado de películas o documentais . 

 Localizar nun mapa as principais civilizacións da época clásica. 

 Recoñece-las principais linguas indoeuropeas. 

 Mencionar restos arqueolóxicos próximos ó lugar de residencia do alumno. 
 



 

 

5-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Os alumnos realizarán unha proba escrita cada trimestre. Tamén realizarán un traballo 
relacionado con algún tema que se trate na avaliación correspondente e a lectura e resumen de 
algún texto clásico. 
 
6-CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
 Os fixados polo claustro de profesores.. 
 
7-PLANS DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
  
 Os alumnos deberán de presentarse a un examen no mes de Maio de toda a materia. 
Terán que presentar un traballo por trimestre e un resumen dunha lectura dun clásico por 
avaliación.  
  
8- CONTIDOS ESIXIBLES 
 
 Os mínimos ditos anteriormente. 
 
9-ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 
 Se avaliará o alumno mediante os traballos feitos o longo do curso, tanto dun tema 
específico coma da lectura dun libro. O examen de maio será imprescindible para aprobar a 
materia. 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DE ÉTICA 2015-16 

CURSO:4º ESO  

1-COMPETENCIAS BÁSICAS 

SOCIAL E CIDADÁ 

-Percibir claramente o horizonte das consecuencias (para os demais e para um mesmo)das 

propias accións. 

-Ser capaz de manter unha relación de amizade con quen ten distintos puntos de vista e intereses 

ca nós. 

-Vincular o exercicio dos dereitos ás obrigas. 

-Exercer a liberdade respetando as obligacións sociais. 

-Comprender que as normas favorecen a convivencia social. 

-Criticar a discriminación baseada en diferencias entre as persoas. 

APRENDER A APRENDER 

-Adquirir um criterio racional e moral para valorar os proxectos persoais da vida. 



 

 

-Ser capaz de establecer un criterio propio e utilizado correctamente. 

-Preparar unha argumentación e soster un debate con outras posturas enfrentadas. 

-Desenrolar a capacidade de análise crítica. 

-Traballar en equipo. 

-Utilizar correctamente a información e a crítica sobre os avances da ciencia e da tecnoloxía. 

-Comparar o modo de vida occidental cá explotación e a falla de solidaridade cós países pobres. 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

-Distinguir entre o nível impulsivo e racional da conciencia. 

-Vincular o esforzo persoal o logro educativo. 

-Establecer un criterio para adoptar comportamentos novos na nosa cultura. 

-Defender a necesidade da representación política en sociedades como a nosa. 

-Ser capaz de pensar formas de solidaridade dos países desenvolvidos cós máis desfavorecidos. 

COMUNICACIÓN LINGUÍSTICA 

-Comprender o significado dos conceptos fundamentais de cada unidade. 

-Utilizar o diálogo para resolver conflictos. 

-Aprender a redactar con claridade e precisión, e ordenar propias ideas. 

-Elaborar un ensaio a partir da análise da información contida nun texto legal. 

-Analizar o papel dos médios de información e comunicación na sua percepción do mundo 

globalizado. 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

-Aprender a buscar en Internet información sobre os contidos que estamos traballando. 

-Ser capaz de interpretar un organigrama e expoñer con claridade e precisión a información que 

contén. 

-Discernir entre información rigurosa e propaganda. 

CULTURAL E ARTÍSTICA 

-Analizar unha imaxe e entender a imaxe que nos intenta trasmitir. 

-Adquirir a capacidade de interpretar símbolos. 

-Constatar a diversidade social nas sociedades de hoxe en día. 

COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

-Evitar a contaminación acústica e ambiental da comunidade sobre a base do respeto os demais. 

-Axudar as persoas dependentes 



 

 

-Coñecer a obriga do estado de benestar de axudarnos mediante os servicios de protección civil 

no caso das catástrofes naturais. 

-Ser consciente dos efectos medioambientais do noso consumo e modo de vida. 

-Valorar a acción humanitaria en lugares em conflicto. 

MATEMÁTICA 

-Comprender a información exposta nun gráfico. 

-Ser capaz de interpretar os datos duhna táboa e elaborar gráficos. 

-Coñecer como se elabora o Índice de desenrolo humano.  

2-OBXECTIVOS  

-Recoñecer a condición humana na sua dimensión individual e social, tomando conciencia da 

propia identidade, das características e experiencias persoais respectando as diferentas cos 

outros e desenvolvendo a autoestima. 

-Desenvolver a iniciativa persoal, actuar con autonomía, asumindo responsabilidades individuais 

e colectivas. 

-Coñecer, valorar, exercer os dereitos e asumir responsablemente os deberes que se derivan das 

declaracións internacionais de dereitos.  

-Asumir a pluralidade das sociedades actuais recoñecendo a diversidade como enriquecedora da 

convivencia e defender a igualdade de dereitos e oportunidades de todas as persoas. 

-Coñecer os principios e valores que fundamentan os sistemas democráticos e o funcionamento 

da comunidade autónoma de Galicia, do Estado español e da Unión Europea. 

-Coñecer as causas que provocan a violación dos dereitos humanos, a pobreza e a desigualdade. 

-Identificar as posicións morais que están na orixe dos principias problemas e conflitos do mundo 

actual 

-Adquirir un pensamento crítico e desenvolver un criterio propio. 

3-CONTIDOS 

1-Os seres morais. O home: un ser cultural 

2- A felicidade. O deber. Dereitos e deberes. Os deberes morais. A liberdade . Determinismo e 

indeterminismo. 

3-As éticas de onte e de hoxe.: Oriente Próximo, o pensamento prefilosófico, os sofistas, 

Sócrates, Platón, Aristóteles, as escolas helenísticas, Epicuro, os estoicos, o cristianismo, Kant, os 

utilitaristas, Nietzsche, os existencialistas, as correntes actuais.  



 

 

4-A autoridade e as leis: convivencia e conflicto. Tipos de autoridade. A xustiza. Normas legais, 

normas morais. 

5-Os dereitos humanos. 

6-Cidadanía e democracia. 

7-Algúns problemas morais.: desigualdade norte-sur, infancia e pobreza, o racismo, a violencia 

social, a pena de morte, a ecoloxía etc 

8-Proxectos éticos actuais.: a soliradidade, as ONGs, feminismo, pacifismo, ecoloxía. 

4-TEMPORALIZACIÓN 

1ªAvaliación: temas 1,2,3 

2ªAvaliación: temas 4,5,6 

3ªAvaliación: temas 7,8 

5-CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

-Valorar a importancia doutras persoas para a construcción da propia identidade. 

-Identificar e explicar axeitadamente as principias teorías éticas. 

-Practicar o diálogo para evitar e superar conflitos. 

-Identificar e rexeitar, as situacións de discriminación cara  a persoas de diferente orixe, xénero, 

ideoloxía, relixión etc. 

-Participar de modo democrático e cooperativo en todas as actividades programadas. 

-Identificar os principios básicos das Declaracións internacionais dos Dereitos Humanos. 

-Utilizar e contrastar con rigor información procedente de diversos medios para identificar as 

causas dalgúns problemas de convivencia nas sociedades actuais. 

-Recoñecer a existencia de conflitos e o papel que desempeñan nas mesmas as organizacións 

internacionais. 

6-MÍNIMOS ESIXIBLES 

-Os alumnos teñen que ser capaces de: 

-practicar o diálogo nas situacións de conflito. 

-diferenciar os rasgos básicos que caracterizan a  dimensión moral das persoas 

-identificar axeitadamente as teorías éticas 

-valorar os dereitos humanos 

-recoñecer e rexeitar calquera tipo de discriminación 

7-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 



 

 

Os alumnos terán que realizar unha proba escrita cada trimestre. Deberán presentar 3 traballos 

relacionados con algún tema explicado o longo do curso. Para aprobar a asignatura e necesario 

aprobar as probas e presentar os traballos. 

8-CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Os decididos polo claustro de profesores 

9-PLANS DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Os alumnos deben presentar un traballo por trimestre e presentarse a unha proba no mes de 

Maio. Ademáis a cada alumno se lle daran actividades semanais e terán un programa específico e 

personalizado. Este curso non hai alumnos con esta materia pendente.   

- CONTIDOS ESIXIBLES 

Os contidos mínimos antes redactados 

-ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

Se avaliarán os traballos e a proba feita no mes de Maio 

-CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES POLA AVALIACIÓN CONTINUA 

-É fundamental que o alumno presente os traballos por trimestre para superar a asignatura. 

  

10-PROXECTO DE CENTRO  

 Como todos os anos o departamento participa no proxecto de centro que este ano se adica os 
viaxes. .Na mateia de Ética se  elaborará una traballo durante o terceiro trimestre, que se concretará 
durante o mes de setembro e servirá para formar parte dunha exposición que terá lugar a final de curso. Así 
mesmo procurará incluirse a modo de artigo na revista que se publicará no centro. 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS SOCIAIS 1º, 3º ESO (LOMCE) 
 
OBXECTIVOS: 
-Identificar a pluralidade das comunidades sociais e promover un sentimento de pertenza, rexeitando as 
discriminacións por razón de raza, sexo, relixión etc 
-Valorar a diversidade lingüística e cultural dos diversos pobos. 
-Coñecer a diversidade xeográfica do mundo 
-Identificar e analizar as interacións entre as sociedades humanas e o seu entorno 



 

 

-Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen o funcionamento dos feitos sociais, utilizar este 
coñecemento para comprender as sociedades contemporáneas. 
-Identificar e analizar as interelacións que se producen entre os feitos políticos, económicos, culturais, que 
condicionan a traxectoria histórica das sociedades humanas. 
-Valorar e respectar o patrimonio natural, cultural, lingüístico e artístico, histórico e social. 
-Realizar tarefas en grupo e participar en discusións e debates nunha actitudeconstrutiva, crítica e tolerante. 
-Aprecia-los dereitos e liberdades humanas como unha conquista irrenunciable da humanidade e unha 
condición necesaria para a paz. 
 
1ºESO 
CONTIDOS 
TEMA 1 
–As características da Terra e a posición que ocupa no Espazo. 
–As orixes do Universo. 
–A Via Láctea. 
–Os planetas do Sistema Solar. 
–A forma e a dimensión da Terra. 
–As coordenadas xeográficas. 
–A representación da Terra. Os distintos tipos de proxeccións. 
–A representación da Terra a partir de diversas proxeccións. 
–O uso das proxeccións cartográficas. 
–Os mapas físicos. 
–Os mapas temáticos e a súa interpretación. 
–O globo terráqueo e o planisferio. 
–A latitude e a lonxitude na localización das liñas imaxinarias da Terra. 
–A orientación e localización mediante as TIC e os sistemas de GPS. 
–Interpretación dun mapa topográfico. 
–Análise dun mapa de fusos horarios. 
–Traballar con diversas aplicacións “App” e novas fontes dixitais. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
•Analizar e identificar a forma e dimensións do noso planeta a partir do estudo de mapas físicos e 
de mapas temáticos. 
•Observar a representación da Terra, a partir da localización nun mapa de espazos xeográficos 
utilizando as coordenadas xeográficas. 
•Identificar e distinguir os diferentes tipos de proxeccións da Terra, a partir da análise das 
representacións cartográficas e as súas escalas. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Analiza e clasifica tipos de mapas e proxeccións segundo a súa función e utilidade. C. Sociais e 
Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Matemática, Cien-cias e Tecnoloxía. 
•Analiza mapas de fusos horarios e comprende o proce-dimiento das distintas unificacións 
horarias do planeta. - C. Lingüística - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. - C. Sociais e Cívicas - 
C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Lingüística. 
•Localiza un punto xeográfico nun planisferio e distingue os hemisferios da Terra e as súas 
principais característi-cas.. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  



 

 

•Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa a partir da análise de datos e a aplicación de 
coordenadas xeográficas .. C. Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía.  
•Indica as características e o uso dos meridianos e paralelos do globo terráqueo.  C. Sociais e 
Cívicas - C. Aprender a Aprender. 
•Compara distintos tipos de mapas e proxeccións. Sociais e Cívicas - Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor -  C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
TEMA 2 
CONTIDOS 
–A estrutura da Terra: o seu núcleo, o seu manto e a codia. 
–O lugar máis elevado e o lugar que está máis profundo da Terra. 
–Panxea e a deriva continental. 
–Os volcáns e a súa estrutura. 
–Os terremotos. 
–Os axentes externos da formación do relevo. 
–As formas do relevo terrestre e oceánico. 
–O relevo dos continentes. 
–Os tres grandes conxuntos do relevo de Europa: A Gran Chaira, os macizos antigos e os novos. 
–Representación de perfís. 
–Traballo con mapas. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Analizar e identificar as formas de representación do noso planeta e localizalas correctamente 
espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 
•Describir as peculiaridades do medio físico español, europeo e mundial situando os elementos 
principais en mapas e planisferios. 
•Coñecer, describir e valorar a acción do home sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 
TEMA 3 
CONTIDOS 
–A atmosfera e a súa composición. 
–A estrutura da atmosfera. 
–A radiación solar: os seus efectos beneficiosos e os seus riscos. 
–A temperatura da atmosfera. 
–O termómetro. 
–A humidade do aire. 
–As precipitacións. 
–O higrómetro e o pluviómetro. 
–Os tipos de precipitación: chuvia, orballo, néboa, neve, poalla e saraiba. 
–A presión atmosférica: o aire quente e o aire frío. 
–Os ventos: ventos permanentes, ventos estacionais e ventos locais. 
–A distribución das augas do planeta: os océanos e os mares. 
–O anemómetro e a veleta. 
–Os anticiclóns e as borrascas. 
–Causas e consecuencias das inundacións. 
.–A chuvia ácida e as súas consecuencias. 
–Comentario dun mapa do tempo. 
–As estacións meteorolóxicas 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



 

 

•Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 
español. 
•Coñecer, comparar e describir correctamente os grandes conxuntos bioclimáticos que forman o 
espazo xeográfico europeo. 
•Coñecer, describir e valorar a acción do home sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 
ESTÁNDARES DE APRNDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Analiza e describe o tempo meteorolóxico e o clima de España a partir de mapas e datos 
estatísticos. C. Lingüística – C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Coñece e describe os factores climáticos e os elementos do tempo. C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía – C. Aprender a Aprender – C. Dixital –Sociais e Cívicas. 
•Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e 
localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. C. Dixital –Sociais e Cívicas – 
C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os problemas medioambientais. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. 
Lingüística  
TEMA 4 
CONTIDOS 
–A latitude e as franxas climáticas. 
–A altitude. 
–A continentalidade. 
–A variación térmica anual. 
–A distribución das precipitacións. 
–As precipitacións e as zonas climáticas. 
–Os ventos e a presión atmosférica: borrascas e anticiclóns. 
–Os climas temperados,: oceánico, mediterráneo e continental. 
–Os climas extremos: ecuatorial, tropical, desértico, polar e de alta montaña. 
–A gran diversidade de climas de España. 
.–Valoración do papel modificador da actividade humana sobre o clima. 
–O efecto invernadoiro. 
–Construción e interpretación dun climograma. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
•Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 
español. 
•Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
xeográfico europeo. 
•Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. 
•Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais e os grandes ríos. 
.Localizar no globo terráqueo as grandes zonas climáticas e identificar as súas características. 
•Coñecer, describir e valorar a acción do home sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Localiza nun mapa e analiza e compara os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de 
España. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – C. Aprender a aprender. 
•Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima de Europa. C. Aprender a Aprender – C. 
Dixital. 
•Coñece e describe os factores climáticos e os elemen-tos do tempo. C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 



 

 

•Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas do noso continente. C. Aprender a 
aprender – Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
•Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo nos que reflicten os elementos 
máis importantes. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Identifica as principais características das grandes zo-nas climáticas da Terra. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía – C. Aprender a aprender – Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
•Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e 
localiza páxinas e recursos web que están directamente relacionados con eles. Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor – C. Dixital. 
•Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os problemas medioambientais. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – Sociais e cívicas – Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor. 
TEMA 5 
CONTIDOS  
-As paisaxes de Europa. 
–A paisaxe oceánica: condicións naturais, ríos e vexetación. 
–A paisaxe oceánica humanizada. 
–A paisaxe mediterránea: condicións naturais, ríos e vexetación. 
–A paisaxe mediterránea humanizada. 
–A paisaxe continental: condicións naturais, ríos e vexetación. 
–A paisaxe continental humanizada. 
–A paisaxe das illas Canarias humanizada. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 
español. 
•Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. 
•Coñecer, describir e valorar a acción do home sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor. 
•Explica as características fundamentais das paisaxes de climas temperados. C. Aprender a 
Aprender – C. Ma-temática, Ciencias e Tecnoloxía – Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
•Describe os factores formadores e modeladores das paisaxes naturais e humanizadas. C. 
Matemática, Cien-cias e Tecnoloxía – Sentido de iniciativa e espírito em-prendedor – C. 
Lingüística. 
•Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e 
localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. C. Lingüística. 
•Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os problemas medioambientais. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. Aprender a aprender. 
TEMA 6 
CONTIDOS 
–A paisaxe ecuatorial: as condicións naturais, os ríos e a vexetación.  
–A paisaxe ecuatorial humanizada.  
–A paisaxe tropical: as condicións naturais, os ríos e a vexetación.  
–A paisaxe tropical humanizada.  
–A paisaxe desértica cálida: as condicións naturais, os cursos de auga, a vexetación e a fauna. 
. –A paisaxe polar: as condicións naturais. 



 

 

–A paisaxe de alta montaña: as condicións naturais. 
. –A paisaxe antártica. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Localizar espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 
•Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. 
•Coñecer, describir e valorar a acción do home sobre o medio ambiente e as súas consecuencias.  
•Coñecer os principais espazos naturais protexidos no ámbito peninsular e insular. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. C. 
Dixital. 
•Indica as principais particularidades das paisaxes de climas extremos. C. Aprender a Aprender – 
C. Dixital – C. Lingüística – Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – C. Matemática, Ciencias 
e Tecnoloxía. 
•Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os problemas medioambientais. C. 
Lingüística – C. Aprender a aprender – Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
•Coñecer os principais espazos naturais protexidos do ámbito peninsular e insular. C. Dixital  
TEMA 7 
CONTIDOS 
–O planeta Terra, un complicado ecosistema. 
–O Sol, fonte de enerxía e de vida.  
–A relación dos elementos do planeta Terra.  
–A biosfera, vexetación, fauna e seres humanos. 
–As interrelacións no ecosistema mariño. 
–Catástrofes naturais e catástrofes tecnolóxicas. 
–A predición e prevención de riscos naturais. 
–O ecosistema urbano.  
–Distribución e consumo de recursos naturais. 
–As desigualdades económicas. 
–Comentario dun texto sobre os impactos do cambio climático. 
–Localización dos recursos enerxéticos renovables en España. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Coñecer, describir e valorar a acción do home sobre o medio ambiente e as súas consecuencias. 
•Entender a idea de “desenvolvemento sostible” e as súas implicacións. 
•Relacionar áreas de conflito bélico 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Realiza procuras en medios impresos e dixitais referidas a problemas medioambientais actuais e 
localiza páxinas e recursos web directamente relacionados con eles. C. Sociais e Cívicas - C. 
Aprender a Aprender -  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor - C. Dixital. 
•Indica as consecuencias da relación entre a acción humana e os problemas medioambientais. C. 
Sociais e Cívicas - C. Aprender a Aprender - C. Lingüística - C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Define “desenvolvemento sostible” e describe concep-tos clave relacionados con el. C. 
Lingüística.  
•Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza. Sentido de 
iniciativa e espírito emprendedor. 
TEMA 8 
CONTIDOS 
-A Prehistoria e a Historia. 



 

 

–A Arqueoloxía e o estudo da Prehistoria. 
–Etapas e cronoloxía da Prehistoria. 
–O proceso de hominización. 
–O Paleolítico: a caza e a recolección.  
.–Explicación detallada dalgúns procesos de traballo realizados polas sociedades prehistóricas: 
fabricación de bifaces, manufactura cerámica, etc. 
–Os xacementos arqueolóxicos. 
–Valoración e respecto do patrimonio histórico, artístico e arqueolóxico como fonte de 
coñecemento do noso propio pasado. 
–O Neolítico: a difusión da agricultura e tamén da gandería.  
–A Idade dos Metais: metalurxia, artesáns e comerciantes.  
–A construción de megalitos. 
–As crenzas relixiosas e a arte das cavernas: pintura rupestre e arte mobiliar.   
–A Prehistoria na Península Ibérica. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Establecer a orixe da especie humana nos primates, describir o proceso de hominización e a 
evolución humana desde o Austrolopitecus ao Homo Sapiens. 
•Establecer con claridade a duración das principais etapas da historia e identificar con claridade a 
orde e cronoloxía da Prehistoria, a Historia, a Idade Media, a Idade Moderna e a Idade 
Contemporánea. 
•Identificar e caracterizar o Neolítico e o Paleolítico describendo os modos de vida propios de 
cada unha destas etapas da Prehistoria. 
•Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históricas empregándoas para reforzar ou 
ampliar o coñecemento de temas históricos previamente traballados.no mundo con factores 
económicos e políticos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Describe os cambios evolutivos desde os primates ata os homínidos e a especie humana na 
actualidade. C. Matemática, Ciencias e Tecn. -  Aprender a Aprender. 
•Realiza e completa diversos eixes cronolóxicos situando en orde cronolóxico diferentes etapas 
ou sucesos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr. 
•Explica a cronoloxía e as peculiaridades no modo de vida, a arte e a tecnoloxía do Paleolítico e 
do Neolítico. C. Com. Lingüística - C. Matemática, Ciencias e Tecnol. 
•Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas na comprensión de etapas e de sucesos 
históricos. C. Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 
•Identifica diferentes tipoloxías de fontes de coñecemento histórico e interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr.  
TEMA 9 
CONTIDOS 
–Os ríos e a orixe das primeiras civilizacións urbanas que existiron. 
–Exipto e Mesopotamia: as enchentes dos ríos e o de-serto.  
–A orixe da escritura.  
–Mesopotamia: as primeiras cidades-Estado e os primeiros imperios. 
–A arte mesopotámica. 
–Lectura dun fragmento do código de Hammurabi. 
–A unificación de Exipto. 
–A sociedade exipcia: o faraón, os privilexiados e logo o pobo. 
–Os deuses e as crenzas relixiosas existentes no Antigo Exipto. 



 

 

–A vida de ultratumba no Antigo Exipto. 
–A arquitectura relixiosa e funeraria do Antigo Exipto. 
–Descrición e análise de obras de arte de Exipto e Mesopotamia. 
–Análise comparativa dun templo mesopotámico e dun exipcio. 
–A mastaba, a pirámide e o hipoxeo e o seu significado no Antigo Exipto. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Identificar e describir as civilizacións urbanas que se estableceron en Mesopotamia e Exipto a 
partir do IV mi-lenio a.C. 
•Recoñecer, explicar e establecer a cronoloxía das principais etapas da historia do Antigo Exipto 
carac-terizando o seu contexto xeográfico, político e social. 
•Describir manifestacións representativas da arquitectu-ra e da arte no Antigo Exipto e en 
Mesopotamia. 
•Comprender e describir as principais características da relixión egipcia. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Explica os principais trazos dsa organización social e económica en Mesopotamia e no Antigo 
Exipto. C. Soc. e Cívicas - Aprender a Apr. – Conc. e exp. cult. 
•Interpreta mapas temáticos sobre a xeografía, o río Nilo e as fases da expansión do Exipto dos 
faraóns. C. Aprender a Aprender - C. Dixital - C. Sociais e Cívicas.  
•Describe as principais características das etapas históri-cas nas que se divide Egipto. C. Sociais e 
Cívicas – C. Aprender a Aprender.  
•Identifica, sitúa xeograficamente e describe constru-cións paradigmáticas da arquitectura 
exipcia e mesopotámica. Conc. e Exp. Culturais. - Com. Lingüísti-ca. 
•Recoñece e describe as deidades do Antigo Exipto. Conciencia. e Exp. Culturais. - Comunicación 
Lingüística - Sociais e Cívicas. 
•Identifica e describe os ritos, mitos e crenzas relixiosas do Antigo Exipto. Conc. e Exp. Culturais. - 
Com. Lingüís-tica - Sociais e Cívicas. 
TEMA 10 
CONTIDOS 
–O nacemento do mundo grego. 
–Trazos comúns dos pobos que configuran a civilización grega: lingua, literatura e relixión. 
–As polis gregas: organización social e formas de goberno.. 
–Esparta e Atenas: dous modelos diferenciados de polis. 
–Comparación das distintas formas de goberno do mundo grego. 
–Lectura dun texto de Aristóteles sobre a polis. 
–A democracia ateniense: principais institucións democráticas. 
–As colonizacións gregas no Mediterráneo. 
–identificación nun mapa das colonias gregas e das rutas marítimas do mediterráneo. 
–O reino de Macedonia e o Imperio de Alexandre Magno.  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históricas empregándoas para reforzar ou 
ampliar o coñecemento de temas históricos previamente traballados. 
•Identificar e describir as particularidades da polis, a súa extensión reducida, as súas actividades 
económicas e a súa organización social e política. 
•Establecer con claridade a duración das principais eta-pas da historia e identificar con claridade 
a orde e cronoloxía da Prehistoria, da Historia, da Idade Media, da Idade Moderna e da Idade 
Contemporánea. 



 

 

•Identifica a orixe grega do concepto de democracia, caracteriza o funcionamento da democracia 
ateniense e reflexiona sobre as súas características. 
•Recoñecer os trazos básicos da cultura, da ciencia e da arte da civilización grega e a súa 
pervivencia na nosa civilización actual. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas na comprensión de etapas e de sucesos 
históricos. C. Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 
•Caracteriza o espazo físico da polis e algúns trazos da súa organización social e económica. 
Sociais e cívicas. - Aprender a Aprender – Conc. e Exp. Culturais. 
•Realiza e completa diversos eixes cronolóxicos situando en orde cronolóxica diferentes etapas 
ou sucesos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr. 
•Recoñece e describe os trazos da democracia ateniense e compáraa coa nosa actual concepción 
da democracia. Sociais e cívic. – Sent., Inic, e Esp. Emp. 
•Explica as características xerais da arte grega e describe algunhas das súas manifestacións máis 
relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. Lingüística. 
•Describe diferentes áreas do saber e da cultura helénicas e a súa pervivencia na nosa civilización 
actual. Conc. e Expresións culturais, Com. Lingüística.  
TEMA 11 
CONTIDOS 
–As orixes históricas de Roma. 
–A cidade de Roma na época da Monarquía. 
–As lendas sobre a orixe de Roma. 
–A Roma republicana: cidadanía, grupos sociais e insti-tucións políticas. 
–A expansión territorial de Roma: 500 a.C-século I d.C.  
–Interpretación dun mapa sobre a expansión territorial de Roma. 
–A crise da República: conflitos sociais e tamén guerras civís. 
–O goberno imperial. 
–Descrición das rutas comerciais no Imperio Romano durante a pax romana. 
–A sociedade romana en tempos do Imperio: cidadáns, escravos e libertos. 
–A situación das mulleres en Roma. 
–A crise do Imperio. 
–A división do Imperio e a desaparición do Imperio de Occidente.  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históri-cas empregándoas para reforzar ou 
ampliar o coñecemento de temas históricos previamente traballa-dos. 
•Recoñecer os trazos básicos da cultura, da técnica e da arte da civilización romana e a súa 
pervivencia na nosa civilización actual. 
•Identificar e describir os trazos principais da sociedade, economía e cultura romanas. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas na comprensión de etapas e de sucesos 
históricos. C. Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 
•Explica as características xerais da arte romana e des-cribe algunhas das súas manifestacións 
máis relevantes. Conc. e Expresións culturais, Com. Lingüísti-ca. 
•Analiza e explica os procesos de expansión territorial de Roma en diferentes etapas históricas. C. 
Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 
•Identifica e describe o funcionamento das institucións políticas de Roma en diferentes períodos 
históricos. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 



 

 

•Describe as particularidades da vida cotiá e a organiza-ción social de Roma en diferentes etapas 
da súa historia. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 
TEMA 12 
CONTIDOS 
–As guerras entre Roma e Cartago. 
–A conquista romana da Península Ibérica.  
–Análise dun mapa sobre as fases da conquista romana de Hispania. 
–A organización administrativa de Hispania. 
–As cidades e a economía de Hispania. 
–As calzadas romanas en Hispania. 
–A romanización de Hispania:  urbanismo e cultura romanos en Hispania. 
–O patrimonio hispanorromano: arquitectura, escultura e mosaicos. 
–Localización nun mapa das principais obras públicas de Hispania. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históricas empregándoas para reforzar ou 
ampliar o coñecemento de temas históricos previamente traballados. 
•Identificar e describir os trazos principais da sociedade, economía e cultura romanas. 
•Recoñecer os trazos básicos da cultura, da técnica e da arte da civilización romana e a súa 
pervivencia na nosa civilización actual. 
•Analizar e describir os diferentes aspectos da romanización de Hispania e a pervivencia da 
romanización na nosa cultura e sociedade. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Emprega adecuadamente mapas para situar correctamente os diferentes pobos prerromanos na 
Península. C. Aprender a Aprender – Dixital. 
•Describe as particularidades dla organización social e económica e da vida cotiá dos iberos e dos 
celtas. Sociais e Cívicas – Conciencia e Expr. Culturais. 
•Identifica e describe con detalle mostras representativas da arte ibérica e celta. Conciencia e 
Expr. Culturais  - Comunicación. Lingüística – Aprender a Aprender. 
•Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos e expón o tema 
oralmente e por escrito. Sociais e Cívicas. 
•Recoñece e asimila a necesidade de fontes históricas na comprensión de etapas e de sucesos 
históricos. C. Matemática, Ciencias e Tecnol. - Aprender a Aprender. 
•Identifica diferentes tipoloxías de fontes de coñecemento histórico e interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 
3ºESO 
TEMA 1 
CONTIDOS 
–Os Sistemas de Información Xeográfica. 
–Os elementos que integran os SIX. 
–As grandes unidades do relevo terrestre. 
–As montañas e as chairas de Europa.  
–Os ríos e as costas de Europa.  
–O relevo peninsular español. 
–O relevo insular español. 
–As paisaxes de climas mornos.  
–As paisaxes de climas extremos: a selva, a sabana, o deserto e as paisaxes polares e de alta 
montaña. 



 

 

–A paisaxe oceánica ou atlántica de Europa  
–A paisaxe mediterránea europea. 
–A paisaxe continental europea. 
–As paisaxes polares e de alta montaña de Europa. 
–Os trazos climáticos da Península Ibérica. 
–As paisaxes da España atlántica: clima, vexetación e poboamento. 
–As paisaxes da España mediterránea: clima, vexetación e poboamento. 
–As paisaxes da España interior: clima, vexetación e poboamento. 
–As paisaxes da alta montaña española: clima, vexetación e poboamento. 
–As paisaxes das Canarias: clima, vexetación e poboamento.   
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Analizar e identificar as formas de representación do noso planeta: o mapa. Localizar espazos 
xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. 
•Ter unha visión global do medio físico español, europeo e mundial e das súas características 
xerais. 
•Describir as peculiaridades do medio físico español. 
•Situar no mapa de España as principais unidades e elementos do relevo peninsular así como os 
grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 
•Coñecer e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que forman o espazo xeográfico 
español. 
•Situar no mapa de Europa as principais unidades e elementos do relevo continental así como os 
grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos. 
•Coñecer, comparar e describir os grandes conxuntos bioclimáticos que conforman o espazo 
xeográfico europeo. 
•Coñecer os principais espazos naturais do noso continente. 
•Localizar no mapamundi físico as principais unidades do relevo mundiais e os grandes ríos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS BÁSICAS 
 •Clasifica e distingue tipos de mapas e distintas proxeccións. C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 
•Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa utilizando datos de coordenadas xeográficas. C. 
Dixital. 
•Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español, europeo e mundial. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español. C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 
•Describe as diferentes unidades de relevo con axuda do mapa físico de España. C. Dixital. 
•Localiza nun mapa os grandes conxuntos ou espazos bioclimáticos de España. C. Dixital. 
•Analiza e compara as zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imaxes. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía – C. Dixital – C. Lingüística. 
•Localiza no mapa as principais unidades e elementos que forman o relevo europeo. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Clasifica e localiza nun mapa os distintos tipos de clima de Europa. C. Matemática, Ciencias e 
Tecnoloxía. 
•Distingue e localiza nun mapa as zonas bioclimáticas que existen no noso continente. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Elabora climogramas e mapas que sitúen os climas do mundo nos que reflicta os elementos máis 
importantes. C. Aprender a Aprender. 



 

 

•Explica as características fundamentais das paisaxes e as zonas climáticas da Terra. C. Sociais e 
Cívicas.  
TEMA 2 
CONTIDOS 
– Estado como organización política da sociedade: o territorio, a poboación e o poder. 
–Os elementos dos Estados democráticos. 
–O funcionamento dun Estado democráctico. 
–Os Estados do mundo e as relacións internacionais. 
–Os ámbitos político e económico do mundo. 
–O Estado e a globalización. 
–A relación entre Estados: tratados e convenios. 
–Organizacións supranacionais. 
–O Estado e a rexionalización. 
–A Organización das Nacións Unidas. 
–A Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 
–A organización territorial de España. 
–Os municipios e a administración municipal. 
–As provincias e a administración provincial. 
–As Comunidades Autónomas. 
–Os estatutos de autonomía e as competencias autonómicas. 
–Institucións autonómicas de goberno. 
–A sociedade española na actualidade. 
–A Unión Europea. Un mercado único e unha moeda única: o Euro. 
–A política e as institucións da Unión Europea. 
–As ONG como redes internacionais e o seu peso crecente. 
–Os movementos sociais internacionais. 
–Comparación de mapas: a evolución das fronteiras. 
–Análise dos Estados non democráticos. 
–As eleccións. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Coñecer a organización territorial de España. 
•Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos. 
•Identificar o papel de grandes cidades mundiais como dinamizadoras da economía das súas 
rexións. 
•Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos e políticos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Distingue nun mapa político a distribución territorial de España: comunidades autónomas, 
capitais, provincias, illas. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. Apren-der a Aprender – C. 
Lingüística – C. Dixital. 
•Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico. C. 
Lingüística. 
•Describe adecuadamente o funcionamento dos inter-cambios de ámbito internacional utilizando 
mapas temáticos e gráficos nos que se reflictan as liñas de intercambio. C. Aprender a Aprender – 
C. Dixital – C. Ma-temática, Ciencias e Tecnoloxía – C. Lingüística. 
•Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza. C. 
Aprender a Aprender – C. Sociais e Cívicas. 



 

 

•Sinala áreas de conflito bélico no mapamundi e as relacións con factores económicos e políticos. 
C. Dixital – C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
TEMA 3 
CONTIDOS 
–As actividades económicas. 
–A produción, a comercialización e o consumo. 
–Os factores de produción: os recursos naturais, o traballo, o capital, a tecnoloxía e o 
coñecemento. 
–Os axentes económicos: as persoas, as empresas e o sector público. 
–Os sectores económicos: o sector primario, o sector secundario, o sector terciario e o sector 
cuaternario. 
–Análise das estatísticas actuais de emprego. 
–Os sistemas económicos 
–O sistema capitalista. 
–O sistema de economía planificada. 
–As economías alternativas. 
–O sector primario da Unión Europea. 
–O sector secundario da Unión Europea. 
–O sector terciario da Unión Europea. 
–Os retos dos sectores económicos dentro da Unión Europea. 
–As principais magnitudes económicas dentro da Unión Europea. 
–A Unión Europea e a crise económica. 
–Os Estados membros da UEM. 
–O futuro económico da UE. 
–Asociación Transatlántica de Comercio e Investimento. 
–Causas e consecuencias das crises económicas. 
–O mercado laboral. 
–A poboación activa e o mercado de traballo. 
–As opcións futuras de traballo: emprendedores, empresarios e o sector público. 
–Análise dos datos económicos dun periódico. 
–Valoración da crise económica de 2008. 
–A explotación laboral infantil. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa, nos tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 
•Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos. 
•Entender a idea de “desenvolvemento sostible” e as súas implicacións. 
•Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e 
secundario.  
•Sinalar nun mapamundi as grandes áreas urbanas e realizar o comentario. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Diferencia os diversos sectores económicos europeos. C. Aprender a Aprender – C. Sociais e 
Cívicas – C. Ma-temática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico. C. Lingüística 
– C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. Aprender a Aprender – Sentido de Iniciativa e Espírito 
Emprendedor – C. Dixital – C. Sociais e Cívicas. 



 

 

•Define “desenvolvemento sostible” e describe conceptos relacionados con el. C. Aprender a 
Aprender – C. Dixital.  
•Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de 
desenvolvemento que amo-san estes datos. C. Dixital – Sentido de Iniciativa e Espí-rito 
Emprendedor. 
•Elabora gráficos de distinto tipo (lineais, de barra e de sectores) en soportes virtuais ou 
analóxicos que reflicen información económica e demográfica de países ou áreas xeográficas a 
partir dos datos elixidos. Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 
TEMA 4 
CONTIDOS 
–As características da agricultura.  
–A soberanía alimentaria.  
–A agricultura na actualidade.  
–As paisaxes agrarias: poboamento, caracteristicas das parcelas e sistemas de cultivo.  
–Diferenciación das paisaxes agrarias. 
–Os sistemas tradicionais de subsistencia. 
–Os sistemas de mercado.  
–A gandería tradicional. 
–A gandería comercial ou de mercado. 
–Localización dos sistemas agrícolas e da gandería nun mapa.  
–A actividade pesqueira.  
–A pesca artesanal. 
–A pesca comercial: a pesca costeira, a pesca de altura, a gran pesca. 
–A acuicultura.  
–Localización das principais zonas pesqueiras. 
–O bosque e a produción de madeira. 
–O bosque como fonte de alimento.  
–A explotación forestal sostible. 
–As explotacións agrarias e a produción agrícola española. 
–A produción gandeira, a pesca e a explotación forestal en España. 
–A paisaxe agraria oceánica ou atlántico en España. 
–A paisaxe agraria mediterránea en España. 
–A paisaxe agraria de interior en España. 
–A paisaxe agraria de montaña en España. 
–A paisaxe agraria subtropical en España. 
–Descrición dunha paisaxe agraria. 
–Análise do consumo de calorías no mundo. 
–Confección dun mural sobre a sobrepesca. 
–Análise das desigualdades entre países. 
–Investigación da procedencia dos produtos que consu-mimos. 
–Comparación dos prezos dos produtos agrarios. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa, nos tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 
•Comprender o proceso de urbanización, os seus pros e contras en Europa. 
•Entender a idea de “desenvolvemento sostible” e as súas implicacións. 
•Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 



 

 

•Analizar o impacto dos medios de transporte na súa redonda. 
•Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos e políticos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Diferencia os diversos sectores económicos europeos. C. Lingüística – C. Aprender a Aprender – 
C. Dixital – C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Resume elementos que diferencien o urbano e o rural en Europa. C. Lingüística. 
•Define “desenvolvemento sostible” e describe concep-tos relacionados con el. C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüística – Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor.  
•Sitúa no mapa as principais zonas cerealícolas e as máis importantes masas boscosas do mundo. 
C. Aprender a Aprender – C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Traza sobre un mapamundi o itinerario que segue un produto agrario desde a súa recolección 
ata o seu con-sumo. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
•Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza. C. 
Lingüística. 
TEMA 5 
CONTIDOS 
–As materias primas de orixe animal e vexetal.  
–Materias primas de orixe mineral.  
–As explotacións mineiras.  
–Os recursos minerais metálicos e non metálicos. 
–As fontes de enerxía renovables: hidráulica, fotovoltai-ca, eólica, xeotérmica e mareomotriz. 
–Análise do consumo de enerxías renovables.  
–A bioenerxía. 
–A relación entre a construción e o traballo.  
–As canteira,s as graveiras e os vertedoiros. 
–A restauración das canteiras e graveiras. 
–O funcionamento dunha central nuclear. 
–Os residuos da enerxía nuclear. 
–A xestión dos residuos nucleares en España. 
–Análise do consumo de enerxía no mundo. 
–A protección do medioambiente: o desenvolvemento sostible.  
 
  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Coñecer e analizar os problemas e retos medioambientais que afronta España, a súa orixe e as 
posibles vías para afrontar estes problemas. 
•Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa, nos tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 
•Entender a idea de “desenvolvemento sostible” e as súas implicacións. 
•Localizar os recursos agrarios e naturais no mapa mundial. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Compara paisaxes humanizadas españolas segundo a súa actividade económica. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía.  
•Diferencia os diversos sectores económicos europeos. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. 
Aprender a Aprender – C. Lingüística. 
•Define “desenvolvemento sostible” e describe conceptos clave relacionados con el. C. Dixital – 
C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 



 

 

•Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras de minerais no mundo. C. Dixital – 
C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Localiza e identifica nun mapa as principais zonas produtoras e consumidoras de enerxía no 
mundo. C. Dixital – C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Identifica e nomea algunhas enerxías alternativas. C. Dixital – C. Lingüística – C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía.  
TEMA 6 
CONTIDOS 
–Os elementos do proceso industrial.  
–Tipos de industrias: de bens de produción e de bens de uso e consumo.  
–Os tipos de empresas.  
–O fordismo: os modos de produción en cadea ou en serie.  
–A Terceira Revolución Industrial. 
–A tecnoloxía ao servizo da industria. 
–O posfordismo.  
–Análise das condicións laborais. 
–Os factores tradicionais de localización industrial. 
–A concentración de empresas industriais.  
–Os criterios actuais de localización.  
–Deslocalización, desconcentración e desestruturación industrial. 
–A localización industrial e os desequilibrios territoriais en España. 
–As características das multinacionais españolas do século XXI. 
–As empresas do Ibex 35.  
–Os centros de distribución e loxística.. 
–A Organización Internacional do Traballo (OIT). 
–A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE). 
–A industria petroquímica.. 
–Os produtos químicos e as súas aplicacións na vida cotiá. 
–Localización dos complexos petroquímicos de España. 
–Localización de empresas dedicadas á biotecnoloxía e á industria electrónica. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa, nos tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 
•Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos. 
•Explicar a distribución desigual das rexións industrializadas no mundo. 
•Identificar o papel de grandes cidades mundiais como dinamizadoras da economía das súas 
rexións. 
•Relacionar áreas de conflito bélico no mundo con factores económicos e políticos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico. C. Dixital – 
C. Aprender a Aprender – Sentido de Iniciativa e Espírito Emprende-dor. 
•Localiza nun mapa a través de símbolos e lendas adecuados, os países máis industrializados do 
mundo. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía. 
•Describe o funcionamento dos intercambios de ámbito internacional utilizando mapas e gráficos 
nos que se re-flictan os intercambios. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – Sentido de Iniciativa 
e Espírito Empren-dedor. 



 

 

•Realiza un informe sobre as medidas para tratar de superar as situacións de pobreza. C. 
Aprender a Aprender – C. Lingüística – Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor. 
 
TEMA 7 
CONTIDOS 
–O sector terciario e os servizos na actualidade. 
–O crecemento do sector servizos no mundo actual. 
–O sector terciario banal e el sector cuaternario. 
–As actividades do sector terciario: caracterización e diversidade das actividades terciarias. 
–Clasificación das actividades do sector terciario. 
–A sanidade nos países ricos e nos países pobres. 
–A tecnoloxía e os medios de comunicación. 
–O papel da Internet e dos medios de comunicación no proceso de globalización do mundo. 
–Definición dos conceptos de comunidade virtual e de aldea global. 
–A investigación, o desenvolvemento e a innovación. 
–Os parques tecnolóxicos e a súa función como promotores do I+D. 
–Identificación dos principais parques tecnolóxicos de España. 
–Localización nun mapa de todas as principais ICTS de España. 
–As redes sociais virtuais e as relacións humanas. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Analizar diferentes tipos de documentos e fontes de información sobre a organización social e 
económica do mundo e das nosa redonda na actualidade. 
•Describir e explicar as características xerais dos sectores económicos e da actividade económica.  
•Caracterizar os sectores económicos e a actividade económica en Europa e en España 
identificando os seus principais elementos e características. 
•Analizar e comparar o grao de desenvolvemento socioeconómico de varias partes do mundo e 
reflexionar sobre as repercusións positivas e negativas da globalización. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Interpreta gráficas, mapas  e táboas sobre os sectores económicos e a actividade económica. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. Lingüística – Dixital. 
•Realiza unha lectura reflexiva de diferentes textos rela-cionados coa actividade económica no 
mundo actual. C Lingüística – Sentido de iniciativa e esp. emprendedor. 
•Identifica e describe os sectores económicos e as súas principais características. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía – Sociais e cívicas. 
•Recoñece e describe os elementos e aspectos clave para o desenvolvemento das actividades 
económicas. C. Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – Sociais e cívi-cas. 
•Describe as actividades e os sectores económicos en España, a súa situación actual e a súa 
evolución na his-toria recente. C. Lingüística. 
•Reflexiona sobre o impacto da globalización na organización económica, social e cultural no 
mundo e na redonda. C. Sent. de iniciativa e esp. emprendedor. 
TEMA 8 
CONTIDOS 
–Os sistemas de transporte: estrada, ferrocarril, aéreo e marítimo. 
–Definición e diferenciación dos conceptos medios de transporte e sistemas de transporte. 
–Análise das vantaxes e inconvenientes dos distintos medios de transporte. 
–Interpretación de gráficos sobre a evolución do transporte marítimo e aéreo en España entre 
2000 e 2013. 



 

 

–A sostibilidade do transporte e do turismo. 
–As funcións do transporte e das súas redes. 
–A revolución dos transportes no mundo actual. 
–Descrición das vantaxes que supón a intermodalidade no transporte de mercadorías. 
–O turismo e a súa relevancia económica. 
–Localización dos focos do turismo internacional. 
–Clasificación das diferentes formas de facer turismo. 
–Valoración das consecuencias positivas e negativas do turismo. 
–Os transportes en España. 
–O impacto social e económico do turismo en España. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
•Analizar diferentes tipos de documentos e fontes de información sobre a organización social e 
económica do mundo e da nosa redonda na actualidade. 
•Describir e explicar as características xerais dos sectores económicos e da actividade económica. 
•Caracterizar os sectores económicos e a actividade económica en Europa e en España 
identificando os seus principais elementos e características. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALICIÓN 
•Interpreta gráficas, mapas  e táboas sobre os sectores económicos e a actividade económica. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. Lingüística – Dixital. 
•Identifica e describe os sectores económicos e as súas principais características. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía – Sociais e cívicas. 
•Describe as actividades e os sectores económicos en España, a súa situación actual e a súa 
evolución na historia recente. C. Lingüística. 
TEMA 9 
CONTIDOS 
–A actividade comercial: elementos e características do comercio. 
–Os factores que condicionan a actividade comercial. 
–Definición do concepto de comercio. 
–O comercio interior: almacenista e detallista. 
–Identificación das tipoloxías de comercio detallista. 
–O comercio internacional na actualidade. 
–A balanza comercial e a balanza de pagamentos. 
–Diferenciación da balanza comercial e da balanza de pagamentos dun país. 
–As exportacións e as importacións españolas. 
–O comercio internacional nun mundo global. 
–Localización dos principais focos que ten o comercio mundial. 
–Recoñecemento dos produtos que exportan e importan os países pobres e os países 
desenvoltos. 
–A globalización e as desigualdades nos intercambios comerciais do comercio exterior no mundo 
actual. 
–Bloques comerciais e institucións existentes na economía mundial. 
–Definición do concepto de comercio xusto. 
–A débeda externa: causas e consecuencias. 
–Análise de gráficos e mapas sobre a débeda externa dos países pobres. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN   
•Analizar diferentes tipos de documentos e fontes de información sobre a organización social e 
económica do mundo e da nosa redondas na actualidade. 



 

 

•Describir e explicar as características xerais dos sectores económicos e da actividade económica.  
•Caracterizar os sectores económicos e a actividade económica en Europa e en España 
identificando os seus principais elementos e características. 
•Analizar e comparar o grao de desenvolvemento socioeconómico de varias partes do mundo e 
reflexionar sobre as repercusións positivas e negativas da globalización. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 •Interpreta gráficas, mapas  e táboas sobre os sectores económicos e a actividade económica. C. 
Matemática, Ciencias e Tecnoloxía – C. Lingüística – Dixital. 
•Identifica e describe os sectores económicos e as súas principais características. C. Matemática, 
Ciencias e Tecnoloxía – Sociais e cívicas. 
•Describe as actividades e os sectores económicos en España, a súa situación actual e a súa 
evolución na historia recente. C. Lingüística. 
TEMA 10 
CONTIDOS 
–A cronoloxía da Idade Moderna. 
–A recuperación do século XV: o crecemento demográfico e agrícola, o desenvolvemento 
comercial e o ascenso da burguesía. 
–A consolidación e o desenvolvemento da monarquía autoritaria. 
–O Humanismo e as súas ideales máis destacados. 
–Identificación dos humanistas máis destacados e as súas obras máis relevantes. 
–Valoración da importancia do antropocentrismo no pensamento humanista. 
–Erasmo de Rotterdam: vida e obra. 
–A imprenta de Gutenberg e a súa contribución á difusión do Humanismo.. 
–Martín Lutero e a Reforma relixiosa. 
–Localización nun mapa da difusión da Reforma. 
–Coñecemento da doutrina, do culto e da organización dos católicos, luteranos, calvinistas e 
anglicanos. 
–Enumeración das medidas reformistas adoptadas no Concilio de Trento. 
–Reflexión sobre a arte barroca e a súa relación coa difusión da Contrarreforma. 
–O Tribunal da Inquisición. 
–A intolerancia relixiosa e as guerras de relixión. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Establecer con claridade a duración das principais etapas da Historia ou da cultura occidental e 
identificar con claridade a súa orde e cronoloxía. 
•Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históricas empregándoas para reforzar ou 
ampliar o coñecemento de temas históricos previamente traballados. 
•Caracterizar a organización social, económica e política propia das sociedades de diferentes 
etapas, momentos ou contextos históricos. 
•Describir as características do Humanismo e do Renacemento, identificando as obras e autores 
máis relevantes así como a vixencia do seu legado. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Explica a cronoloxía e os trazos de diversas etapas ou formas de periodización da Historia e da 
cultura occidental. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr. 
•Identifica diferentes tipoloxías de fontes de coñecemento histórico e interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 
•Describe os aspectos básicos da economía, da organización social e da política durante a Idade 
Moderna. C. Sociais e Cívicas. - Aprender a Apr. 



 

 

•Describe as características xerais do Humanismo e do Renacemento. Conc. e Exp. Cult - 
Aprender a Aprender – Sociais e cívicas. 
•Coñece e valora a obra e o pensamento de artistas, humanistas e científicos. Conc. e Exp. Cult - 
Aprender a Aprender – Sociais e cívicas. 
TEMA 11 
CONTIDOS 
–O Renacemento e as características xerais da arte renacentista. 
–A influencia da arte grecorromana no Renacemento. 
–O ser humano como centro de interese na arte renacentista. 
–A figura do artista no Renacemento. 
–Os Medici e o mecenado durante o Renacemento. 
–Emprego de pinturas e ilustracións de época como fontes de coñecemento histórico. 
–O Renacemento italiano: arquitectura, pintura e escultura. 
–Recoñecemento dos artistas e obras máis relevantes do Renacemento italiano. 
–Análise dos elementos da arquitectura renacentista presentes na basílica de San Pedro. 
–A profundidade na pintura do Renacemento e os recursos técnicos dos pintores renacentistas. 
–Identificación dos diferentes tipos de perspectiva empregados na pintura renacentista. 
–Recoñecemento dos recursos técnicos empregados nunha serie de pinturas renacentistas. 
–A expansión do Renacemento en Europa. 
–Recoñecemento das peculiaridades do Renacemento en Alemaña, Francia e os Países Baixos. 
–O Renacemento en España: pintura, arquitectura e escultura. 
–El Greco e as peculiaridades da súa obra. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Establecer con claridade a duración das principais etapas da Historia ou da cultura occidental e 
identificar con claridade a súa orde e cronoloxía. 
•Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históricas empregándoas para reforzar ou 
ampliar o coñecemento de temas históricos previamente traballados. 
•Describir as características do Humanismo e do Renacemento, identificando as obras e autores 
máis relevantes así como a vixencia do seu legado. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Explica a cronoloxía e os trazos de diversas etapas ou formas de periodización da Historia e da 
cultura occidental. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr. 
•Identifica diferentes tipoloxías d eontes de coñecemento histórico e interprétaas para ampliar 
coñecmeentos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 
•Describe as características xerais do Humanismo e do Renacemento. C. Com. Lingüística - Conc. 
e Exp. Cult - Aprender a Aprender – Sociais e cívicas. 
•Coñece e valora a obra e o pensamento de artistas, humanistas e científicos. Conc. e Exp. Cult - 
Aprender a Aprender – Sociais e cívicas. 
•Analiza diferentes obras de arte renacentistas relacionándoas coas características do 
Renacemento e os recursos técnicos que emprega. Conc. e Exp. Cult - Aprender a Aprender  
TEMA 12 
CONTIDOS 
–A unión de Castela e Aragón coa monarquía dos Reis Católicos. 
–A expansión territorial e a unificación peninsular baixo os Reis Católicos. 
–A política exterior dos Reis Católicos. 
–As alianzas matrimoniais como estratexias de poder. 
–A articulación da nova monarquía nos reinos de Castela e de Aragón. 



 

 

–As estratexias para conseguir uniformidade relixiosa peninsular. 
–O crecemento da economía nos reinos de Aragón e Castela durante o século XV. 
–Identificación dos principais grupos sociais de Castela e de Aragón. 
–As expedicións e os descubrimentos xeográficos no século XV. 
–O descubrimento de América. 
–Identificación nun mapa das viaxes que Colón fixo a América. 
–Vasco Núñez de Balboa e o recoñecemento das terras descubertas por Colón como un novo 
continente. 
–As civilizacións indíxenas: azteca, maia e inca. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
.•Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históricas empregándoas para reforzar ou 
ampliar o coñecemento de temas históricos previamente traballados. 
•Establecer os aspectos máis relevantes da organización administrativa e política da Monarquía 
dos Reis Católicos e da sociedade deste período. 
•Describir os procesos de colonización e conquista que se produciron durante a Idade Moderna 
prestándolle especial atención ao descubrimento e ao proceso de colonización de América. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Identifica diferentes tipoloxías de fontes de coñecemento histórico e interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 
•Analiza o crecemento económico e a expansión territorial que se produciu durante o reinado 
dos Reis Católi-cos. C. Sociais e Cívicas. - Aprender a Apr. 
•Caracteriza a organización institucional da Monarquía dos Reis Católicos e describe as bases da 
súa política interior e exterior. C. Soc. e Cívicas. - Aprender a Apr. 
•Analiza os factores que favoreceron o desenvolvemento das expedicións e as circunstancias que 
impulsaron o proxecto de Colón. C. Mat., Cienc. Tecn. – Apr.r a Apr. 
•Caracteriza as sociedades indíxenas americanas e a súa organización social, económica e 
política. C. Soc. e Cívicas. Conc. e Exp. Cult.- Aprender a Apr 
TEMA 13 
CONTIDOS 
–A herdanza imperial recibida por Carlos I. 
–Localización nun mapa dlos territorios do imperio europeo de Carlos I. 
–O imperio hispánico de Felipe II. 
–Análise dun mapa conceptual sobre a organización da monarquía en tempos de Felipe II. 
–Os problemas internos de Carlos I: a revolta das Comunidades e das Xermanías. 
–A oposición a Felipe II. 
–Os conflitos exteriores durante o reinado de Carlos I e de Felipe II. 
–A formación do Imperio americano de España no século XVI. 
–A primeira volta ao mundo: Magalláns e Elcano. 
–Pizarro e a conquista do Imperio inca. 
–Localización nun mapa dos territorios do Imperio inca. 
–A cultura inca. 
–A explotación das riquezas do imperio americano: a mita e a encomenda. 
–A sociedade colonial e os abusos sobre a poboación indíxena. 
–A revolución dos prezos no século XVI: causas e consecuencias. 
–Descrición do crecemento demográfico nos reinos hispánicos durante o século XVI. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 



 

 

•Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históricas empregándoas para reforzar ou 
ampliar o coñecemento de temas históricos previamente traballados. 
•Establecer os aspectos máis relevantes da organización administrativa e política das monarquías 
de Carlos I e Felipe II e da sociedade deste período. 
•Describir os procesos de colonización e conquista que se produciron durante a Idade Moderna 
prestándolle especial atención ao descubrimento e ao proceso de colonización de América. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Analiza a organización económica e a expansión territorial que se produciu durante o reinado de 
Carlos I e Felipe II. C. Sociais e Cívicas. - Aprender a Apr. 
•Caracteriza a organización institucional da Monarquía durante o reinado de Carlos I e Felipe II. C. 
Soc. e Cívicas. - Aprender a Apr. 
•Describe os conflitos internos e externos que se produciron durante o reinado de Carlos I e 
Felipe II. C. Sociais e Cívicas. - Aprender a Apr. 
•Describe as expedicións, conquistas e procesos de colonización dos séculos XVI e XVII. C. Soc. e 
Cívicas - C. Mat., Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 
•Describe a organización económica e social da sociedade colonial prestándolle especial atención 
ás desigualdades sociais. C. Soc. e Cívicas. Conc. e Exp. Cult. 
TEMA 14 
CONTIDOS 
–As causas do declive do Imperio hispánico. 
–Identificación dos monarcas e dos validos máis destacados do século XVII. 
–Identificación das causas da quebra financeira da monarquía hispánica. 
–A perda da hexemonía española en Europa: Guerra dos Trinta Anos e revoltas de 1640. 
–A Paz de Westfalia e o recoñecemento da nova hexemonía de Francia en Europa. 
–Análise de mapas históricos sobre as perdas territoriais do Imperio hispánico no século XVI e as 
revoltas de 1640. 
–A crise demográfica e económica en España durante o século XVII. 
–Identificación dos problemas económicos nos reinos peninsulares do século XVII e as súas 
causas. 
–A expulsión dos mouriscos no século XVII e as súas consecuencias. 
–Os grupos sociais no século XVII. 
–Análise e interpretación de pinturas sobre acontecementos históricos.  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Establecer con claridade a duración das principais etapas da Historia ou da cultura occidental e 
identificar con claridade a súa orde e cronoloxía. 
•Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históricas empregándoas para reforzar ou 
ampliar o coñecemento de temas históricos previamente traballados. 
•Analizar as características da sociedade, da economía e da organización política e da cultura da 
España do século XVII relacionándoas coas causas da crise que se produciu neste período 
histórico. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Identifica diferentes tipoloxías de fontes de coñecemento histórico e interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr 
•Analiza a organización institucional, económica e social dos reinos hispánicos durante o século 
XVII. Conc. e Expresións culturais, Com. Lingüística. 
•Describe as causas da crise demográfica, económica e política dos reinos hispánicos no século 
XVII. C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas. 



 

 

•Identifica e describe as principais manifestacións culturais e literarias do Século de Ouro 
Español. Conc. e Exp. Culturais - C. Lingüística - C. Sociais e Cívicas.  
TEMA 15 
CONTIDOS 
–A crise da Europa do século XVII: conflitos bélicos e crise demográfica. 
–O comercio e a produción gremial na Europa do século XVII. 
–A Europa dos monarcas absolutos. 
–Descrición do funcionamento que tiña un goberno absolutista. 
–Caracterización do mercantilismo. 
–A Corte do Rei Sol. 
–A aparición dos primeiros sistemas parlamentarios europeos no século XVII: Inglaterra e 
Holanda. 
–Descrición das revolucións inglesas do século XVII e as súas consecuencias. 
–As disputas relixiosas na Europa do século XVII. 
–Os conflitos políticos en Europa durante o século XVII: Imperios e Estados-nación. 
–A Guerra dos Trinta Anos. 
–Identificación das causas e das consecuencias da Guerra dos Trinta Anos. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
.•Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históricas empregándoas para reforzar ou 
ampliar o coñecemento de temas históricos previamente traballados. 
•Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en Europa e 
os conflitos que se produciron entre as nacións europeas. 
•Recoñecer e caracterizar con detalle os diferentes sistemas políticos que se implantaron e 
desenvolveron ao longo do século XVII. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CONPETENCIAS BÁSICAS 
•Identifica diferentes tipoloxías de fontes de coñecemento histórico e interprétaas para ampliar 
coñecementos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 
•Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos “Trinta Anos”. 
C. Sociais e Cívicas - C. Com. Lingüística. - Aprender a Apr. 
•Caracteriza o funcionamento da monarquía absolutista identificando os principios nos que se 
fundamenta e as súas principais institucións. C. Soc. e Cív.- Aprender a Apr. 
•Recoñece as bases da monarquía parlamentaria, o funcionamento do parlamentarismo neste 
período e os sucesos que favoreceron o seu desenvolvemento. C. Sociais e Cívicas- Aprender a 
Apr. 
TEMA 16  
CONTIDOS 
–A ciencia no século XVII: os novos métodos de investigación e as académicas científicas. 
–Comprensión da nova mentalidade científica xurdida no século XVII. 
–Identificación dos principais descubrimentos científicos dos séculos XVI e XVII. 
–A revolución copoernicana. 
–O heliocentrismo de Galileo Galilei. 
–O espírito do Barroco: nova estética e difusión das ideas da Contrarreforma. 
–Comprensión da relación entre a arte barroca e as monarquías absolutistas. 
–A arquitectura e a escultura barrocas. 
–As peculiaridades da arquitectura e a escultura barrocas en España. 
–Características xerais da pintura do Barroco. 
–A pintura dos países católicos: as escolas italiana, francesa e flamenga. 



 

 

–O gran século da pintura holandesa. 
–O Século de Ouro da pintura española: Velázquez, Zurbarán, Murillo e Ribera. 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
•Identificar e recoñecer diversos tipos de fontes históricas empregándoas para reforzar ou 
ampliar o coñecemento de temas históricos previamente traballados. 
•Comprender o espírito e as bases da ciencia moderna do século XVII e coñecer os científicos 
máis relevantes deste período e as súas teorías científicas. 
•Describir as características do Barroco, identificando as obras e autores máis relevantes deste 
movemento artístico e cultural. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS BÁSICAS 
•Describe as características xerais do pensamento cientí-fico do século XVII. C. Com. Lingüística - 
Conc. e Exp. Cult - Aprender a Aprender – Sociais e cívicas. 
•Coñece as características e peculiaridades da arte do Barroco diferenciándoo doutros 
movementos artísticos. Conc. e Exp. Cult - Aprender a Apr. – Sociais e cívicas. 
•Analiza diferentes obras de arte barroca relacionándoas coas características do Barroco e os 
recursos técnicos que emprega. Conc. e Exp. Cult - Aprender a Aprender– Sociais e cívicas. 
TEMPORALIZACIÓN 
1ºESO 
 1ª Avaliación: temas 1-2-3-4 
 2ª Avaliación: temas 5- 6-7-8 
 3ªAvaliación : temas 9-10-11-12 
3ºESO 
 1ºAvaliación: temas 1-2-3-4-5 
 2ªAvaliación : temas 6-7-8-9-10 
 3ª Avaliación : temas 11-12-13-14-15 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 A avaliación levarase a cabo tendo en conta os elementos do currículo: competencias 
básicas, obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 
A avaliación ordinaria constará de tres sesións, una por trimestre. 
A avaliación extraordinaria celebrarase no mes de setembro, nas datas que convoque o centro. O 
alumnado terá que acadar una puntuación mínima de 5 para aprobar a materia. No caso de non 
alcanzar esa nota e promocionar para o curso seguinte, a materia quedará pendente. 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 Para avaliar os alumnos utilizaremos distintos instrumentos entre os que destacan: a 
revisión de libretas cada trimestre o cando o profesor a crea convinte, a relización de traballos 
por trimestre relacionados con la materia que se está impartindo nese momento,e varias probas 
escritas por avaliación nas que ademáis dos coñecementos relacionados cá materia terase en 
conta a presentación e as faltas de ortografía. 
PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL NA ESO 
O principio de curso o departamento de Ciencias Sociais elaborará as probas iniciais que terán 
que facer os alumnos na primeira semana de clase. Nestas incluirase una parte teórica 
(definicións, explicacións etc) e una práctica ( elaboración de mapas, comentarios) 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 Os alumnos serán avaliados por medio de dous exámenes por trimestre, traballos escritos 
que presentaran na clase, exercicios que se lles manden para a casa ou se fagan na clase, fichas 
sobre películas que se proxecten e sirvan para afianzar os coñecementos dos temas da clase. 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 



 

 

 Os acordados no clausto de profesores  
PLANS DE SUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 Os alumnos deberán presentar un traballo por trimestre que terá relación coa materia 
que deron neses meses. Terán que presentarse a un examen por trimestre, e a un final no mes de 
Maio. Ademais cada alumno terá un programa específico personalizado a través do cal se 
observará a evolución do alumno na materia a recuperar 
 -CONTIDOS ESIXIBLES: son os mesmos que os do curso. 
 -ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN: serán avaliados a través de traballos e exámenes 
 -CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES POLA  AVALIACIÓN CONTINUA: é 
fundamental que os alumnos entreguen os traballos que se lles mandan por trimestre para 
aprobar as materias pendentes 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR DA ESO 
 Os alumnos repetidores que amosen algunha dificultade en certos contidos da materia se lles 
intentará reforzar nese campo (ex.dificultade de comprensión de vocabulario, aprender a facer 
esquemas etc) 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Tendo en conta o alumnado do noso centro presentaránse algunas actividades de reforzó 
nas que farase fincapé nos conceptos clave, e nos acontecementos fundamentais que sexan 
necesarios para a comprensión dos contidos. 
 Así mesmo, hai que ter en conta que ditas actividades teñen certa flexibilidade, xa que o 
longo do curso poden ser complementadas ou ratificadas.      
  
PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES  

Esta materia quere trasmitir una serie de valores que lle sirvan o noso alumnado para 
utilizar na vida cotiá. Entre estos destacan: 
-aprender a ser responsable: responsabilidade cun mesmo, coas tarefas propostas na clase, cos 
productos que consumimos e en definitiva coa nosa sociedade. 
-aprender a ser respectuoso: coa diferenza, co entorno, cos demáis e cun mesmo. 
-aprender a ser empático:poñernos no lugar dos demáis e fomentar valores coma a soliradidade, 
cooperación, amizade e civismo. 
-aprender a autorregularse:aceptación das normas do centro leídas polos titores o principio de 
curso, regular as emocións e amosar alegría e optimismo. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Dentro das actividades programadas para que os alumnos afiancen os seus coñecementos fora da 
aula destacamos: 
-unha excursión para visitalo casco antigo de Santiago de Compostela coa intención de que 
aprecien a arquitectura da época  medieval e moderna. 
-a visita a un castro o algunha actividade relacionada con as campañas arqueolóxicas realizadas 
no noso território. 
-visitas a exposicións que xurdan o longo do curso. 
Estas excursións levaránse a cabo sempre que sexa posible e xunto con actividades programadas 
por outros departamentos.  
PROXECTO LECTOR 
Actividades propostas para traballar a comprensión lectora, o fomento da lectura e a educación 
documental. 
Comprensión lectora: 



 

 

-en todolos cursos na aula leeranse en voz alta textos que teñan relación co tema que se está 
desenvolvendo, algúns que están nos libros de texto e outros collidos doutras partes. Despois 
analizarase o vocabulario que non se entendan e farase o comentario correspondente, 
resúmenes o esquemas. 
-na biblioteca se irá analizando o libro de lectura que se recomenda no apartado de fomento da 
lectura. 
Fomento da lectura: 
-en cada curso na biblioteca se escollerá un libro de lectura (novela, ensaio) que faga referencia a 
materia que se está explicando. Recomendanse os seguintes libros: 
1ºESO:  
-Memorias dun río .Antón Cortizas Amado.Edicións SM. Colección Barco de Vapor. 
-Xente de aquí e de acolá. Alvaro Cunqueiro.Editorial Galaxia.1981. 
-Sinué o exipcio 
-Exipto de Ramsés II o gran faraón. J. Morley/ N.Hewelsón. Edicións Xerais, 1990. 
-Na Grecia de Pericles. Fiona Macdonald, Mark Bergin, John James. Edicións Xerais de Galicia 
- Colección Asterix y Obelix. 
3ºESO: 
-Rebelión na granxa. George Orwell. 1945. 
-O pan da guerra. Deborah Ellis. 2000. 
-Diario nun campo de barro. Ricardo Gómez 2005 
-A choiva marela 1988. 
-Abdel. 1994. Henrique Páez 
-Historia del mundo para jóvenes. Monografías.Akal   
-Los piratas del nuevo mundo.Rafael Abella1992. 
Ademais utilizarase a prensa escrita , buscaránse artigos relacionados cos temas 
correspondentes, analizaránse, e resumiranse. Tamén se utilizará a prensa dixital. 
Educación documental: 
Neste apartado realizaremos as seguintes actividades: 
-na aula : levaránse materiais, obxectos ,documentos, música das distintas épocas históricas, 
mapas topográficos, o históricos etc 
-na biblioteca os alumnos teñen que buscar información para realizar traballos de distinto 
contenido nas enciclopedias, diccionarios etc. e expoñelos diante dos seus compeñeiros. 
  Visionaranse documentais e películas para facer unha ficha  onde se plasmen os 
datos técnicos e artísticos, a sipnose da obra, a biografía do director, e un cuestionario sobre 
aspectos de interese para a temática traballada na clase. Tamén na aula de informática buscarán 
información e manexarán programas como Google Earth. 
-como actividad complementaria propondrase que o grupo de concello que se adica a recoller a 
historia local a través de fontes escritas, orais etc. lles amosen os alumnos como a fan e cales son 
os resultados.  
PLAN TIC 
 Na materia de Ciencias Sociais a utilización das novas tecnoloxías presentase como algo 
fundamental. Potenciar o empleo da informática coma ferramenta de traballo no proceso de 
ensinanza aprendizaje, utilizándoa de forma activa por parte do alumnado. 
 O alumno ten que familiarizarse e saber manexar certos programas como o power point para a 
presentación de traballos, google earth para os traballos de Xeografía. Ser capaz de utilizalo 
ordenador como medio de investigación para ampliar coñecementos e como medio de creación. 
Páxinas como wikipedia, climaTIC o claseshistoria.com serán de uso obrigado o longo do curso. 



 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN O PLAN DE CONVIVENCIA 
 A materia intenta aportar una serie de valores que axuden a convivencia no noso centro. 
Así que é importante que os alumnos amosen respecto por outras culturas a través do seu 
coñecemento; que aprecien a importancia e os beneficios da diversidade étnica e cultural. O 
mesmo tempos alumnos deben ver que o uso da violencia entre compañeiros é algo moi negativo 
e que de haber algún conflicto na clase este ten que resolverse a través das normas do centro. 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUIDOS OS LIBROS DE TEXTO 
 Os libros de texto constitúen un material básico para o estudo desta materia. No curso 
2015-2016 os libros utilizados para os cuatro cursos da ESO corresponden a editorial Vicens-
Vives. 
 Ademais no centro temos una serie de materiais a disposición do alumno como son: os 
Atlas Xeográficos, que poden  consultar nas bibliotecas de clase, mapas muráis físicos e políticos 
en cada clase; libros sobre etapas ou persoaxes históricos na biblioteca, enciclopedias de arte etc. 
Tamén disponemos de distintos documentais de xeografía, arte, e historia e películas 
relacionadas cá materia. 
 A aula de informática tamén está a disposición da nosa materia, e nela facemos traballos 
en power-point, prize o buscamos información sobre un tema concreto. Nas aulas dipoñemos de 
canón e conexión a internet, que será utilizado para buscar información, imáxenes etc. coma 
complemento as explicacións que se dan nas clases. 
PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
O finalizar o curso o departamento elaborará una memoria no que se recollerán os seguintes 
aspectos: 
 -porcentaxe de cumprimento da programación. 
 -motivos polo que non se impartíu algún tema 
 -modificacións feitas o longo do curso 
 -causas de ditas modificacións 
 -melloras propostas para o curso seguinte 
 -análise do resultado das avaliacións. Estes datos serán modificados no mes de setembro, 
despois dos exámenes extraordinarios. 
PROXECTO DE CENTRO  
Como todos os anos o departamento participa no proxecto de centro que este ano se adica as 
viaxes. Cada curso elaborará una actividade que se concretará durante os meses de setembro e 
outubro e que servirá para formar parte dunha exposición que terá lugar a final de curso. Así 
mesmo servirán para artigos que se publicarán na revista do centro. 
 
 
 
 
 

 
Programación didáctica de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 

  
 CURSO 2014-2015 
 

 O departamento de Ciencias Sociais do C.P.I. Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro imparte clases nos 
dous niveis da ESO, sendo os profesores, Camilo Forján Seoane no primeiro ciclo e Elena Docanto Laviña no 
segundo. 



 

 

 A materia está dividida da seguinte forma: 
 
Segundo da ESO: Xeografía e Historia 
 
Cuarto da ESO: Historia. 
 
1-CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS NA ESO 
 A  materia contribue  a consecución das competencias a través dos seguintes temas e habilidades: 
Competencias específicas 
-Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico: As características do mundo físico, 
vocabulario básico de demografía, xeografía económica, social e xeopolítica, as representacións 
cartográficas, o atlas, os mapas topográficos, as pirámides de poboación etc 
-Competencia temporal: procesos e personaxes clave a través da historia, as idades da historia, a 
interpretación de textos históricos sinxelos. 
-Competencia cultural e artística: coñecemento dos distintos estilos artísticos, principios básicos para 
analizar unha obra de arte. 
-Pensamento social: distinguir as causas e consecuencias dun proceso histórico. 
Competencias xerais 
-Comunicación lingüística: recuperar, interpretar, organizar información dun texto, elaborar presentacións 
escritas, comunicarse oralmente expoñendo un tema. 
-Tratamento da información e competencia dixital: recollida e análise de distintos tipos de fontes. 
-Competencia matemática: a través das magnitudes, porcentaxes, escalas numéricas e gráficas etc. 
-Autonomía e iniciativa persoal: elexir con criterio, tomar decisións, criticar posturas e defender argumentos 
propios. 
-Competencia social e cidadá: exercer o diálogo, traballar en grupo, participar en debates. 
-Competencia para aprender a aprender: facer esquemas, subliñado, definir, resumir, traballar con distintas 
fontes de información, elaborar fichas, elaborar una disertación. 
 
1-OBXECTIVOS: 
-Identificar a pluralidade das comunidades sociais e promover un sentimento de pertenza, rexeitando as 
discriminacións por razón de raza, sexo, relixión etc 
-Valorar a diversidade lingüística e cultural dos diversos pobos. 
-Coñecer a diversidade xeográfica do mundo 
-Identificar e analizar as interacións entre as sociedades humanas e o seu entorno 
-Identificar os procesos e mecanismos básicos que rexen o funcionamento dos feitos sociais, utilizar este 
coñecemento para comprender as sociedades contemporáneas. 
-Identificar e analizar as interelacións que se producen entre os feitos políticos, económicos, culturais, que 
condicionan a traxectoria histórica das sociedades humanas. 
-Valorar e respectar o patrimonio natural, cultural, lingüístico e artístico, histórico e social. 
-Realizar tarefas en grupo e participar en discusións e debates nunha actitude  construtiva, crítica e 
tolerante. 
-Aprecia-los dereitos e liberdades humanas como unha conquista irrenunciable da humanidade e unha 
condición necesaria para a paz. 
 
2-BLOQUES DE CONTIDOS 
 
2ºCURSO 



 

 

1-O Islam  
2-A Europa Feudal  
3-A cidade medieval 
7-Renacemento e Reforma. 
8-A monarquía autoritaria: os Reis Católicos 
9-Os grandes descubrimentos xeográficos 
10-O imperio dos Austrias 
11-O século do Barroco 
12-Galicia na Idade Moderna 
13-Os habitantes do planeta 
14-A poboación 
15-A cidade 
 
 
 4ºCURSO 
1-O século XVIII: a crise do antigo réxime 
2-Liberalismo e nacionalismo 
3-A industrialización das sociedades europeas 
4-España e Galicia no século XIX 
5-Industrialización e sociedade en España e en Galicia no século XIX 
6-A época do imperialismo 
7-A arte do século XIX 
8-O período de entreguerras (1919-1939) 
9-Tempos de confrontación en España e Galicia (1902-1939) 
11-A segunda guerra mundial e as súas consecuencias 
12-Un mundo bipolar 
 
3-TEMPORALIZACIÓN 
 
2ºESO 
 1ªAvaliación: temas 1-2-3-4-5-6 
 2ªAvaliación: temas 7-8-9-10-11-12 
 3ªAvaliación: temas 13-14-15-16 
 
4ªESO 
 1ªAvaliación: temas 1-2-3-4-5 
 2ª Avaliación: temas 6-7-8-9 
 3ºAvaliación: temas 10-11-12 
4-SECUENCIACIÓN 
 
2ºESO 
1ªAVALIACIÓN 
1ºO ISLAM E AL-ANDALUS 
-A aparición do Islam 
-O Islam 
-A expansión do Islam 
-O Islam na Península Ibérica 



 

 

-Do Califato de Córdoba os reinos de taifas 
-Cultura e arte islámicas 
2ºA EUROPA FEUDAL 
-O nacemento da Europa Feudal 
-A nobreza feudal 
-Os campesinos no mundo feudal 
-A igrexa cristiá: os clérigos 
-Os mosteiros medievais 
-A arte románica. A arquitectura 
-A pintura e a escultura románicas 
3ºA CIDADE MEDIEVAL 
-A recuperación da vida urbana 
-As actividades urbanas: artesanía e comercio 
-A sociedade urbana 
-O afianzamento do poder real 
-A crise da Baixa Idade Media 
-A arte gótica: arquitectura 
-Escultura e pintura góticas 
 
2ªAVALIACIÓN  
7ºRENACEMENTO E REFORMA 
-O Humanismo 
-A Reforma relixiosa 
-A Contrarreforma católica 
-O novo espíritu do Renacemento 
-O Quatroccento 
-O Cinquecento 
-A difusión do Renacemento 
8ºA MONARQUÍA AUTORITARIA: OS REIS CATÓLICOS 
-A Europa do século XV 
-A monarquía dos Reis Católicos 
-A articulación da nova monarquía 
-A organización económica e social 
-Humanismo e Renacemento en España 
-Escultura e pintura renacentista en España 
9ºOS GRANDES DESCUBRIMENTOS XEOGRÁFICOS 
-As grandes viaxes marítimas 
-Castela atopa un novo continente 
-Os pobos precolombinos 
-Conquista e organización do imperio americano 
-A colonización da América española 
10ºO IMPERIO DOS AUSTRIA 
-O Imperio universal:Carlos I 
-O Imperio hispánico:FilipeII 
-Economía e sociedade hispánica no século XVI 
-O século XVII: o declive do imperio 
-Crise social e económica do século XVII 



 

 

11ºO SÉCULO DO BARROCO 
-Sociedade e economía do século XVII 
-A Europa do absolutismo 
-A arte:o Barroco 
-Arquitectura e esculturas barrocas 
-A pintura barroca europea 
-Arquitectura e escultura do Barroco español 
-O século de Ouro da pintura española 
3ªAVALIACIÓN 
13ºOS HABITANTES DO PLANETA 
-Os habitantes do planeta e a súa distribución 
-Evolución da poboación mundial 
-A dinámica desigual da poboación mundial 
-As migracións 
-A poboación e o traballo 
14ªA POBOACIÓN DE ESPAÑA E GALICIA 
-Evolución da poboación española 
-Características da poboación española 
-Distribucción da poboación no territorio 
-Poboamento rural e urbano 
-A poboación e o traballo 
-España, un país de emigrantes no pasado 
-España un país de inmigrantes 
-A poboación de Galicia 
15ªA CIDADE E O URBANO 
-Unha aproximación a cidade 
-A morfoloxía urbana 
-O crecemento urbano o longo do tempo 
-Un mundo de grandes ciudades 
-Estructura do sistema urbano español 
-As ciudades de Galicia 
 
4ºESO 
1ªAVALIACIÓN 
1ºO SÉCULO XVIII: A CRISE DO ANTIGO REXIME 
-A economía no século XVIII 
-A sociedade estamental 
-O pensamento ilustrado 
-A creba do Absolutismo 
-A Revoluciçon americana 
-Os borbóns en España 
-Galicia no século XVIII 
2ºLIBERALISMO E NACIONALISMO 
-A Revolución francesa 
-O imperio napoleónico 
-Restauración, liberalismo e nacionalismo 
-As revolucións liberáis e nacionais 



 

 

-As unificacións de Italia e Alemania 
3ºA INDUSTRIALIZACIÓN DAS SOCIEDADES EUROPEAS 
-O aumento demográfico e a expansión agrícola 
-A era do maquinismo 
-A revolución dos transportes 
-O capitalismo industrial 
-A segunda fase da industrialización 
-A nova sociedade industrial 
-Marxismo, anarquismo e internacionalismo 
 4ºESPAÑA E GALICIA NO SÉCULO XIX: A CONSTRUCCIÓN DUN RÉXIME LIBERAL 
-A crise do Antigo Réxime 
-O enfrentamento entre absolutismo e liberalismo 
-Galicia no século XIX 
-A independencia das colonial americanas 
-A revolución liberal 
-A etapa isabelina 
-O sexenio democrático 
-A restauración monárquica 
5ºINDUSTRIALIZACIÓN E SOCIEDADE EN ESPAÑA E GALICIA NO SÉCULO XIX 
-A poboación española no século XIX 
-As transformacións na agricultura española 
-Os inicios da industrialización española 
-A sociedade española no século XIX 
-Economía e sociedade na Galicia do século XIX 
-A industria española de finais do século XIX 
-Galicia do século XIX ao XX: economía e sociedade 
-Movemento obreiro: anarquismo e marxismo 
 
2ªAVALIACIÓN 
6ºA ÉPOCA DO IMPERIALISMO 
-O imperialismo e as súas causas 
-Conquista, organización e explotación das colonias 
-A repartición do mundo 
-As consecuencias da colonización 
-As causas da Primeira Guerra Mundial 
-A Gran Guerra 
-A organización da paz 
7ºA ARTE DO SÉCULO XIX 
-Os antecedentes: o século XVIII 
-O movemento romántico 
-O realismo 
-Escultura e arquitectura do século XIX 
-Arte e técnica no século XIX 
-O impresionismo 
-O Modernismo 
8ºO PERÍODO ENTREGUERRAS (1919-1939) 
-A revolución rusa 



 

 

-A URSS de Stalin 
-Estados Unidos: os felices anos vinte 
-O crac do 29 e o “New Deal” 
-O fascismo italiano 
-O nazismo alemán 
9ºTEMPOS DE CONFRONTACIÓN EN ESPAÑA E GALLICIA (1902-1939) 
-O declive da quenda dinástica(1898-1917) 
-Crise da Restauración e ditadura (1917-1931) 
-Da Monarquía á República 
-O bienio Reformista (1931-1933) 
-O bienio conservados e o Frente Popular (1933-1936) 
-O estalido da Guerra Civil(1936-1939) 
-As dúas zonas enfrentadas 
-A evolución bélica 
-A Segunda República e a Guerra Civil en Galicia. 
 
3ªAVALIACIÓN 
10ºA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS 
-Causas e contendentes da Segunda Guerra Mundial 
-O desenvolvemento do conflito (1939-1945) 
-As consecuencias da guerra 
-A formación de bloques antagónicos 
-Guerra fría e coexistencia pacífica 
-O fin dos imperios coloniais 
-Descolonización e Terceiro Mundo 
11ºUN MUNDO BIPOLAR 
-Estados Unidos, líder do mundo capitalista 
-Europa occidental(1945-1973) 
-Xapón una potencia asiática. 
-A Unión Soviética, una gran potencia 
-A expansión do comunismo 
-Crise económica e política nos países industrializados 
-Crise e afundimento do comunismo 
12ºESPAÑA E GALICIA DURANTE O FRANQUISMO 
-O franquismo: una ditadura militar 
-A posguerra: miseria e autarquía 
-A época do gran desenvolvemento(1959-1973) 
-A modernización da sociedade española 
-A oposición ao franquismo en España e Galicia. 
-A fin do franquismo 
 
4-CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
-Utilizar os  modelos do crecemento demográfico e o coñecemento da distribución da poboación para 
analizar os principias problemas desta na actualidade 
-Coñecer a xerarquía urbana, os eixes de comunicación etc. 
-Describir os rasgos sociais, económicos, políticos, relixiosos, culturales e artísticos que caracterizan a 
Europa Feudal. 



 

 

-Identificar os rasgos fundamentais do Antigo Réxime. 
- Describir os rasgos fundamentais da cultura do Renacemento. 
-Situar cronolóxica e xeográficamente as grandes transformacións e conflitos mundiais 
-Identificar as causas e consecuencias de feitos e procesos históricos, esteblecendo conexións entre elas e 
recoñecendo a causalidade múltiple que comportan os feitos sociais. 
-Elaborar informes e participar en debates sobre problemas da actualidade. 
-Identificar e caracterizar as etapas da evolución política e económica de España durante o século XX, e os 
avances e retrocesos ata lograr a modernización económica, a consolidación do sistema democrático e a 
pertenza a Unión Europea. 
 
5-MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
2ºESO 
-Diferenciar as distintas fases de evolución da poboación, a estructura actual e os fenómenos migratorios 
-Saber as características da poboación española e galega. 
-Recoñecer as características fundamentais das cidades, a sua estructura, planos etc 
-Coñecer o mundo islámico e o que supuxo para a península ibérica. 
-Coñecer que é o feudalismo e que supuxo para nos dende o punto de vista cultural a Idade Media. 
-Relacionar a evolución da península na época moderna coa situación galega. Coñecer o que supuxo o 
Renacemento dende o punto de vista artístico e intelectual. 
-Coñecer as características fundamentais de: o reinado dos Reis Católicos, o descubrimiento de América, a 
reforma e a contrarreforma. 
- Saber quen formou parte da dinastía dos Austrias  e cales foron os aspectos máis importantes da sua 
política. 
 
4ºESO 
-Diferenciar cronolóxicamente as distintas etapas históricas 
-Identificar as características fundamentais do antigo réxime 
-Recoñecer as ideas fundamentais da Ilustración e de cada un dos ilustrados. 
-Describir a evolución histórica de España e Galicia no século XIX 
-Coñecer o que supuxo a revolución francesa,o imperio napoleónico, as revolucións do XIX, e a revolución 
industrial para a nosa sociedade 
-Saber que é o colonialismo e o imperialismo: factores, organización, consecuencias. 
-Describir os trazos fundamentais da arte do século XIX 
-Coñecer cando foi, onde, e por qué tivo lugar a 1ª Guerra Mundial 
-Analizar o periodo entreguerras :revolución rusa, crise do 29, fascismo, nazismo 
- Coñecer a crise 1898, a segunda república e a guerra civil española. 
-Describir os aspectos fundamentais da segunda Guerra Mundial e as súas consecuencias 
-Apreciar as características do Terceiro Mundo dende a sua descolonización.  
-Coñecer que supuxo a existencia dun mundo bipolar. 
-Aprender a evolución de España e Galicia durante o franquismo 
-Saber describir e analizar o mundo actual. 
 
6-PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 A avaliación levarase a cabo tendo en conta os elementos do currículo: competencias básicas, 
obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 
 A avaliación ordinaria constará de tres sesións, una por trimestre. 



 

 

 A avaliación extraordinaria celebrarase no mes de setembro, nas datas que convoque o centro. O 
alumnado terá que acadar una puntuación mínima de 5 para aprobar a materia. No caso de non alcanzar 
esa nota e promocionar para o curso seguinte, a materia quedará pendente. 
 
7-INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 Para avaliar os alumnos utilizaremos distintos instrumentos entre os que destacan: a revisión de 
libretas cada trimestre o cando o profesor a crea convinte, a relización de traballos por trimestre 
relacionados con la materia que se está impartindo nese momento,e varias probas escritas por avaliación 
nas que ademáis dos coñecementos relacionados cá materia terase en conta a presentación e as faltas de 
ortografía. 
 
8-PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL NA ESO 
O principio de curso o departamento de Ciencias Sociais elaborará as probas iniciais que terán que facer os 
alumnos na primeira semana de clase. Nestas incluirase una parte teórica (definicións, explicacións etc) e 
una práctica ( elaboración de mapas, comentarios) 
 
9-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 Os alumnos serán avaliados por medio de dous exámenes por trimestre, traballos escritos que 
presentaran na clase, exercicios que se lles manden para a casa ou se fagan na clase, fichas sobre películas 
que se proxecten e sirvan para afianzar os coñecementos dos temas da clase. 
 
10-CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 Os acordados no clausto de profesores  
11-PLANS DE SUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 Os alumnos deberán presentar un traballo por trimestre que terá relación coa materia que deron 
neses meses. Terán que presentarse a un examen por trimestre, e a un final no mes de Maio. Ademais cada 
alumno terá un programa específico personalizado a través do cal se observará a evolución do alumno na 
materia a recuperar 
 -CONTIDOS ESIXIBLES: son os mesmos que os do curso. 
 -ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN: serán avaliados a través de traballos e exámenes 
 -CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES POLA  AVALIACIÓN CONTINUA: é 
fundamental que os alumnos entreguen os traballos que se lles mandan por trimestre para aprobar as 
materias pendentes 

 
12-PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR DA ESO 

 Os alumnos repetidores que amosen algunha dificultade en certos contidos da materia se lles 
intentará reforzar nese campo (ex.dificultade de comprensión de vocabulario, aprender a facer 
esquemas etc) 
 

13-MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 Tendo en conta o alumnado do noso centro presentaránse algunas actividades de reforzó nas que 
farase fincapé nos conceptos clave, e nos acontecementos fundamentais que sexan necesarios para a 
comprensión dos contidos. 
 Así mesmo, hai que ter en conta que ditas actividades teñen certa flexibilidade, xa que o longo do 
curso poden ser complementadas ou ratificadas.        14-

PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES  



 

 

 Esta materia quere trasmitir una serie de valores que lle sirvan o noso alumnado para utilizar na vida 
cotiá. Entre estos destacan: 
 -aprender a ser responsable: responsabilidade cun mesmo, coas tarefas propostas na clase, cos 
productos que consumimos e en definitiva coa nosa sociedade. 
 -aprender a ser respectuoso: coa diferenza, co entorno, cos demáis e cun mesmo. 
 -aprender a ser empático:poñernos no lugar dos demáis e fomentar valores coma a soliradidade, 
cooperación, amizade e civismo. 
 -aprender a autorregularse:aceptación das normas do centro leídas polos titores o principio de 
curso, regular as emocións e amosar alegría e optimismo. 
 
13-ESTRATEXIAS PARA MELLORAR OS RESULTADOS DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
 
Depois de analizar os datos dos alumnos na competencia lingüística e ver os fallos mais recurrentes e 
necesario reforzar os seguintes aspectos: 
  -intentar que sepan explicar as causas dun feito histórico e as consecuencias que del se 
derivan. 
  -mellorar a realización de esquemas nos que sexan capaces de recoller a maior información 
posible. 
  -seleccionar a información relevante e facer resúmenes a partir dela. 
 - facer comentarios históricos nos que expresen a súa opinión com argumentos razoados.    
 
14-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Dentro das actividades programadas para que os alumnos afiancen os seus coñecementos fora da aula 
destacamos: 
 -unha excursión para visitalo casco antigo de Santiago de Compostela coa intención de que aprecien 
a arquitectura da época  medieval e moderna. 
 -a visita a un castro o algunha actividade relacionada com a campanas arqueolóxicas realizadas no 
noso território. 
 -visitas a exposicións que xurdan o longo do curso. 
 -visita a Meteogalicia. 
 Estas excursións levaránse a cabo sempre que sexa posible e xunto com actividades programadas 
por outros departamentos.  
 
15-PROXECTO LECTOR 

Actividades propostas para traballar a comprensión lectora, o fomento da lectura e a 
educación documental. 
Comprensión lectora: 

-en todolos cursos na aula leeranse en voz alta textos que teñan relación co tema que se 
está desenvolvendo, algúns que están nos libros de texto e outros collidos doutras partes. 
Despois analizarase o vocabulario que non se entendan e farase o comentario correspondente, 
resúmenes o esquemas. 
 -na biblioteca se irá analizando o libro de lectura que se recomenda no apartado de 
fomento da lectura. 
 Fomento da lectura: 

-en cada curso na biblioteca se escollerá un libro de lectura (novela, ensaio) que faga 
referencia a materia que se está explicando. Recomendanse os seguintes libros: 

 



 

 

2ºESO: 
-Finis Mundi. Laura Gallego García. 

  -Las penitencias de fray Cadfel. Ellis Peters. 
  -El círculo de los muchachos de blanco. Magdalena Lasala. 
  -Un diamante para el rey. María Isabel Molina 
 
 4ºESO: 
  -La carta esférica. Arturo Pérez Reverte. Alfaguara, Madrid, 2002 
  -Cabo Trafalgar, 2004. Arturo Pérez Reverte 
  -Elisabeth, emperatriz de Austria-Hungria. Angeles Caso. 1993.. 
  -O lapis do carpinteiro. Manuel Rivas 1998. 
  -Cita en Berlín. Isolde Heyne 1988. 

 -Revista “La Aventura de la Historia”             ( selección de artígos) 
  -Dispara que yo ya estoy muerto. Julia Navarro 
Educación documental: 

Neste apartado realizaremos as seguintes actividades: 
  -na aula : levaránse materiais, obxectos ,documentos, música das distintas épocas 
históricas, mapas topográficos, o históricos etc 
  -na biblioteca os alumnos teñen que buscar información para realizar traballos de 
distinto contenido nas enciclopedias, diccionarios etc. e expoñelos diante dos seus compeñeiros. 
  Visionaranse documentais e películas para facer unha ficha  onde se plasmen os 
datos técnicos e artísticos, a sipnose da obra, a biografía do director, e un cuestionario sobre 
aspectos de interese para a temática traballada na clase. Tamén na aula de informática buscarán 
información e manexarán programas como Google Earth. 

-como actividad complementaria propondrase que o grupo de concello que se 
adica a recoller a historia local a través de fontes escritas, orais etc. lles amosen os 
alumnos como a fan e cales son os resultados.  

 
16-PLAN TIC 
 Na materia de Ciencias Sociais a utilización das novas tecnoloxías presentase como algo 
fundamental. Potenciar o empleo da informática coma ferramenta de traballo no proceso de ensinanza 
aprendizaje, utilizándoa de forma activa por parte do alumnado. 
 O alumno ten que familiarizarse e saber manexar certos programas como o power point para a 
presentación de traballos, google earth para os traballos de Xeografía. Ser capaz de utilizalo ordenador 
como medio de investigación para ampliar coñecementos e como medio de creación. Páxinas como 
wikipedia, climaTIC o claseshistoria.com serán de uso obrigado o longo do curso. 
 
17-ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN O PLAN DE CONVIVENCIA 
 A materia intenta aportar una serie de valores que axuden a convivencia no noso centro. Así que é 
importante que os alumnos amosen respecto por outras culturas a través do seu coñecemento; que 
aprecien a importancia e os beneficios da diversidade étnica e cultural.O mesmo tempos alumnos deben ver 
que o uso da violencia entre compañeiros é algo moi negativo e que de haber algún conflicto na clase este 
ten que resolverse a través das normas do centro. 
 
18-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUIDOS OS LIBROS DE TEXTO 



 

 

 Os libros de texto constitúen un material básico para o estudo desta materia. No curso 2015-2016 os 
libros utilizados para os dous cursos da ESO corresponden a editorial Vicens-Vives concretamente o seu 
proxecto Cabo Fisterra. 
 Ademais no centro temos una serie de materiais a disposición do alumno como son: os Atlas 
Xeográficos, que poden  consultar nas bibliotecas de clase, mapas muráis físicos e políticos en cada clase; 
libros sobre etapas ou persoaxes históricos na biblioteca, enciclopedias de arte etc. Tamén disponemos de 
distintos documentais de xeografía, arte, e historia e películas relacionadas cá materia. 
 A aula de informática tamén está a disposición da nosa materia, e nela facemos traballos en power-
point, o buscamos información sobre un tema concreto. Nas aulas dipoñemos de canón e conexión a 
internet, que será utilizado para buscar información, imáxenes etc. coma complemento as explicacións que 
se dan nas clases. 
 
19-PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
 O finalizar o curso o departamento elaborará una memoria no que se recollerán os seguintes 
aspectos: 
 -porcentaxe de cumprimento da programación. 
 -motivos polo que non se impartíu algún tema 
 -modificacións feitas o longo do curso 
 -causas de ditas modificacións 
 -melloras propostas para o curso seguinte 
 -análise do resultado das avaliacións. Estes datos serán modificados no mes de Setembro, despois 
dos exámenes extraordinarios. 
 
20-PROXECTO DE CENTRO  
 
 Como todos os anos o departamento participa no proxecto de centro que este ano se adica os 
viaxes. Cada curso elaborará una actividade que se concretará durante o mes de setembro e que servirá 
para formar parte dunha exposición que terá lugar a final de curso. Así mesmo servirán para artigos que se 
publicarán na revista do centro. 
   
 
 

 
 

VALORES ÉTICOS 1º 3º ESO 

OBXECTIVOS 

1- Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no  

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre  

as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igual 

dade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha  

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 



 

 

2- Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equi 

po, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e  

como medio de desenvolvemento persoal. 

3- Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades  

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra  

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discrimi 

nación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

4- Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e  

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de  

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

5-Desenvolver a iniciativa persoal, actuarconautonomía, asumindo responsabilidades individuais 

e colectivas. 

6-Coñecer, valorar, exercer os dereitos e asumirresponsablemente os deberes que se derivan das 

declaracións internacionais de dereitos.  

7-Asumir a pluralidade das sociedades actuaisrecoñecendo a diversidade como enriquecedora da 

convivencia e defender a igualdade de dereitos e oportunidades de todas as persoas. 

8-Coñecer os principios e valores que fundamentan os sistemas democráticos e o funcionamento 

da comunidade autónoma de Galicia, do Estado español e da UniónEuropea. 

9-Coñecer as causas que provocan a violación dos dereitos humanos, a pobreza e a desigualdade 

10-Identificar as posicións morais que están na orixe dos principias problemas e conflitos do 

mundo actual 

11-Adquirir un pensamento crítico e desenvolver un criterio propio. 

 

 
 

1º de ESO 

 Valores éticos. 1º de ESO  



 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 A dignidade da persoa  

2,3,4,5 

 

 

O concepto 
problemático de 
persoa. Significado 
etimolóxico. 

Características da 
persoa: 
independencia, 
racionalidade e 
liberdade. 

Dignidade da 
persoa: a persoa 
como ser moral. 

Construír un 
concepto de 
persoa, 
consciente de que 
esta é indefinible, 
valorando a 
dignidade que 
posúe polo feito 
de ser libre. 

Sinala as 
dificultades para 
definir o concepto 
de persoa, 
analizando o seu 
significado 
etimolóxico. 

 CCL 

Describe as 
características 
principais da 
persoa: substancia 
independente, 
racional e libre. 

 CCL 

Explica e valora a 
dignidade da persoa 
que, como ente 
autónomo, se 
converte nun "ser 
moral". 

 CSC 

2,3,4,5 

 

 

 

 

 

Adolescencia: crise 
de identidade, 
formación de 
grupos e influencia 
do grupo no/na 
adolescente. 

Desenvolvemento 
da autonomía 
persoal na 
adolescencia. 
Control da conduta 
e escolla de valores 
éticos. 

Comprender a 
crise da 
identidade 
persoal que xorde 
na adolescencia e 
as súas causas, e 
describir as 
características dos 
grupos que 
forman e a 
influencia que 
exercen sobre os 
seus membros, 
coa finalidade de 
tomar conciencia 
da necesidade 
que ten, para 
seguir medrando 
moralmente e 
pasar á vida 
adulta, do 

Coñece 
información, de 
fontes diversas, 
arredor dos grupos 
de adolescentes, as 
súas características 
e a influencia que 
exercen sobre os 
seus membros na 
determinación da 
súa conduta, e 
realiza un resumo 
coa información 
obtida.  

 CAA 

 CSC 

Elabora conclusións 
sobre a 
importancia que 
ten para o/a 
adolescente 
desenvolver a 
autonomía persoal 

 CSIEE 



 

 

 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

desenvolvemento 
da súa autonomía 
persoal e do 
control da súa 
conduta. 

e ter o control da 
súa propia conduta 
conforme aos 
valores éticos 
libremente elixidos. 

 

2,3,4,5 

 

 

 

Personalidade: 
factores xenéticos, 
sociais, culturais e 
do contorno 
ambiental que 
inflúen na súa 
construción. 
Capacidade de 
autodeterminación 
no ser humano. 

 

Describir en que 
consiste a 
personalidade e 
valorar a 
importancia de 
enriquecela con 
valores e virtudes 
éticas, mediante o 
esforzo e a 
vontade persoal. 

 

Identifica en que 
consiste a 
personalidade e os 
factores xenéticos, 
sociais, culturais e 
do contorno que 
inflúen na súa 
construción, e 
aprecia a 
capacidade de 
autodeterminación 
no ser humano.  

 

 CSC 

 CSIEE 

2,3,4,5 

 

 

 

A razón e a 
liberdade na 
estruturación da 
personalidade e na 
escolla dos valores 
éticos que a 
conformarán. 

Xustificar a 
importancia que 
ten o uso da razón 
e a liberdade no 
ser humano para 
determinar "como 
quere ser", 
elixindo os valores 
éticos que desexa 
incorporar á súa 
personalidade.  

Describe e estima o 
papel relevante da 
razón e a liberdade 
para configurar cos 
seus propios actos 
a estrutura da súa 
personalidade. 

 CSC 

Realiza unha lista 
dos valores éticos 
que estima como 
desexables para 
integralos na súa 
personalidade, e 
explica as razóns 
da súa elección.  

 CSIEE 

 

2,3,4,5 

 

 

A intelixencia 
emocional e o seu 
papel no 
desenvolvemento 
moral da persoa. 

Emocións, 

Analizar en que 
consiste a 
intelixencia 
emocional e 
valorar a súa 
importancia no 
desenvolvemento 

Define a 
intelixencia 
emocional e as 
súas 
características, 
valorando a súa 
importancia na 

 CCL 



 

 

 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

sentimentos e vida 
moral. 

Valores éticos e 
capacidade de 
autocontrol 
emocional. 

moral do ser 
humano. 

construción moral 
do ente humano. 

Explica en que 
consisten as 
emocións e os 
sentimentos, e 
como se relacionan 
coa vida moral. 

 CCL 

Atopa, disertando 
en grupo, a 
relación entre 
algunhas virtudes e 
valores éticos e o 
desenvolvemento 
das capacidades de 
autocontrol 
emocional e 
automotivación, 
tales como a 
sinceridade, o 
respecto, a 
prudencia, a 
temperanza, a 
xustiza e a 
perseveranza, 
entre outras 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 

2,3,4,5 

 

 

 

 

Habilidades 
emocionais segundo 
Goleman. 

 

. 

Estimar a 
importancia do 
desenvolvemento 
da intelixencia 
emocional e a súa 
influencia na 
construción da 
personalidade . 

Comprende en que 
consisten as 
habilidades 
emocionais que, 
segundo Goleman, 
debe desenvolver o 
ser humano, e 
elabora un 
esquema 
explicativo arredor 
do tema, en 
colaboración en 
grupo.  

 CAA 

Relaciona o  CSC 



 

 

 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

desenvolvemento 
das habilidades 
emocionais coa 
adquisición das 
virtudes éticas, 
tales como a 
perseveranza, a 
prudencia, a 
autonomía persoal, 
a temperanza, a 
fortaleza da 
vontade, a 
honestidade cun 
mesmo, o respecto 
á xustiza e a 
fidelidade aos 
propios principios 
éticos, entre 
outras. 

Emprega a 
introspección como 
medio para 
recoñecer as 
propias emocións, 
os sentimentos e 
os estados de 
ánimo, coa 
finalidade de ter un 
maior control deles 
e ser capaz de 
automotivarse, 
converténdose no 
dono da propia 
conduta.  

 CAA 

 CSIEE 

  A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións 
interpersoais 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 A natureza social 
do ser humano. 

Relación dialéctica 

Coñecer os 
fundamentos da 
natureza social do 
ser humano e a 

Explica por que o 
ser humano é 
social por natureza 
e valora as 

 CSC 



 

 

 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 

 

 

entre individuo e 
sociedade. 

 Os valores éticos 
como guías das 
relación 
interpersoais na 
sociedade. 

relación dialéctica 
que se establece 
entre este e a 
sociedade, 
estimando a 
importancia 
dunha vida social 
dirixida polos 
valores éticos. 

consecuencias que 
ten este feito na 
súa vida persoal e 
moral. 

Discirne e expresa, 
en pequenos 
grupos, sobre a 
influencia mutua 
que se establece 
entre o individuo e 
a sociedade. 

 CCL 

 CSC 

 Achega razóns que 
fundamenten a 
necesidade de 
establecer uns 
valores éticos que 
guíen as relacións 
interpersoais. 

 CD 

 CSIEE 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

Proceso de 
socialización: 
interiorización de 
valores e normas 
morais. 

Valores inculcados 
polos axentes 
sociais na 
configuración da 
personalidade. 

Necesidade da 
crítica racional para 
alcanzar valores 
éticos universais, 
exemplificados na 
DUDH e baseados 
na dignidade 
humana. 

Describir e valorar 
a importancia da 
influencia do 
contorno social e 
cultural . 

Describe o proceso 
de socialización e 
valora a súa 
importancia na 
interiorización 
individual dos 
valores e as 
normas morais que 
rexen a conduta da 
sociedade en que 
vive.  

 CCL 

 Exemplifica, en 
colaboración en 
grupo, a influencia 
que teñen na 
configuración da 
personalidade os 
valores morais 
inculcados polos 
axentes sociais, 
entre eles a familia, 
a escola, os amigos 

 CAA 

 CD 

 CSC 



 

 

 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

e os medios de 
comunicación 
masiva, elaborando 
un esquema e 
conclusións, 
utilizando soportes 
informáticos. 

Xustifica e aprecia 
a necesidade da 
crítica racional, 
como medio 
indispensable para 
adecuar aos 
valores éticos 
universais 
establecidos na 
DUDH os costumes, 
as normas, os 
valores, etc., do 
seu medio. 

 CSC 

 

1,3,5 

Diferenza entre a 
vida privada 
(regulada pola 
ética) e a vida 
pública (regulada 
polo dereito). 
Límites da 
liberdade nos dous 
ámbitos. 

Distinguir na 
persoa os ámbitos 
da vida privada e 
da vida pública, a 
primeira regulada 
pola ética e a 
segunda polo 
dereito, coa 
finalidade de 
identificar os 
límites da 
liberdade persoal 
e social. 

Define os ámbitos 
da vida privada e a 
pública, así como o 
límite da liberdade 
humana, en ambos 
os casos. 

 CCL 

1,3,5  Valores e virtudes 
éticas nas relación 
interpersoais. 

Deber moral e cívico 
do auxilio. 

Xustificar a 
importancia dos 
valores e das 
virtudes éticas 
para conseguir 
unhas relacións 
interpersoais 

Identifica a 
adquisición das 
virtudes éticas 
como unha 
condición 
necesaria para 
lograr unhas boas 

 CSC 



 

 

 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

xustas, 
respectuosas e 
satisfactorias. 

relacións 
interpersoais, entre 
elas a prudencia, a 
lealdade, a 
sinceridade, a 
xenerosidade, etc. 

Elabora unha lista 
con algúns valores 
éticos que deben 
estar presentes nas 
relacións entre o 
individuo e a 
sociedade, tales 
como 
responsabilidade, 
compromiso, 
tolerancia, 
pacifismo, 
lealdade, 
solidariedade, 
prudencia, 
respecto mutuo, 
xustiza, etc. 

 CSC 

 Destaca o deber 
moral e cívico que 
todas as persoas 
teñen de prestar 
auxilio e socorro a 
outras cuxa vida, 
liberdade e 
seguridade estean 
en perigo de xeito 
inminente, 
colaborando na 
medida das súas 
posibilidades a 
prestar primeiros 
auxilios, en casos 
de emerxencia. 

 CSC 

 A reflexión ética  



 

 

 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

1,5,11 

 

 

 Diferenzas entre 
ética e moral. 
Importancia da 
reflexión ética. 

Distinguir entre 
ética e moral, 
sinalando as 
semellanzas e as 
diferenzas entre 
elas. 

Recoñece as 
diferenzas entre a 
ética e a moral. 

 CSC 

Achega razóns que 
xustifiquen a 
importancia da 
reflexión ética. 

 CSC 

1,5,11 

 

 

 

Conduta instintiva 
animal e o 
comportamento 
racional, libre e 
moral do ser 
humano. 

Destacar o 
significado e a 
importancia da 
natureza moral do 
ser humano, 
tomando 
conciencia da 
necesidade que 
ten de normas 
éticas. 

 Distingue entre a 
conduta instintiva 
do animal e o 
comportamento 
racional e libre do 
ser humano, 
destacando a 
magnitude das súas 
diferenzas e 
apreciando as 
consecuencias que 
estas teñen na vida 
das persoas. 

 CMCCT 

 CSC 

 

 

 

 Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos 

humanos 

 

6,7,9,10,11 

 

 

 

Preámbulo da DUDH: 
a dignidade das 
persoas como 
fundamento dos 
seus dereitos 
universais, 
inalienables e 
innatos. 

Identificar, no 
preámbulo da 
DUDH, o respecto 
á dignidade das 
persoas e os seus 
atributos 
esenciais como o 
fundamento do 
que derivan todos 
os dereitos 
humanos. 

Explica e aprecia en 
que consiste a 
dignidade que esta 
declaración 
recoñece ao ser 
humano como 
persoa, posuidora 
duns dereitos 
universais, 
inalienables e 
innatos, mediante 
a lectura do seu 
preámbulo. 

 CCL 

6,7,8,9,10,11 

 

Dereitos da muller: 
patróns económicos 
e socioculturais que 

Estimar a 
importancia do 
problema actual 

Dá razóns sobre a 
orixe histórica do 
problema dos 

 CSC 



 

 

 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

 

 

 

 

 

fomentaron a 
violencia e 
desigualdade de 
xénero. 

Dereitos da infancia. 

do exercicio dos 
dereitos da muller 
e da infancia en 
grande parte do 
mundo, 
coñecendo as súas 
causas e tomando 
conciencia deles, 
coa finalidade de 
promover a súa 
solución.  

dereitos da muller, 
recoñecendo os 
patróns 
económicos e 
socioculturais que 
fomentaron a 
violencia e a 
desigualdade de 
xénero. 

Xustifica a 
necesidade de 
actuar en defensa 
dos dereitos da 
infancia, loitando 
contra a violencia e 
o abuso do que 
nenos e as nenas 
son vítimas no 
século XXI, tales 
como o abuso 
sexual, o traballo 
infantil, ou a súa 
utilización como 
soldados/as, etc. 

 CSC 

Emprende, en 
colaboración en 
grupo, a 
elaboración dunha 
campaña contra a 
discriminación da 
muller e a violencia 
de xénero no seu 
medio familiar, 
escolar e social, e 
avalía os resultados 
obtidos. 

 CSC 

 CSIEE 

 

6,7,8,9,10,11 

 

 

Organizacións que 
traballan polos 
dereitos humanos: 
institucións 

Apreciaro labor que 
realizan 
institucións e ONG 
que traballan pola 

Indaga, en traballo 
en colaboración, 
sobre o traballo de 
institucións e 

 CAA 

 CSC 

 CCL 



 

 

 Valores éticos. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

internacionais e 
ONG. 

defensa dos 
dereitos 
humanos, 
auxiliando as 
persoas que por 
natureza os 
posúen, pero non 
teñen a 
oportunidade de 
exercelos. 

voluntarios/as que, 
en todo o mundo, 
traballan polo 
cumprimento dos 
dereitos humanos 
(Amnistía 
Internacional, e 
ONG como Mans 
Unidas, Médicos 
sen Fronteiras e 
Cáritas, entre 
outros), e elabora e 
expresa as súas 
conclusións. 

3º de ESO 

 Valores éticos. 3º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

  A xustiza e a política  

 

 

8,9,1 

 

 

A democracia 
como forma de 
goberno na que se 
plasman os 
principios éticos da 
DUDH. 

O Estado de 
dereito. 

División de 
poderes. A 
proposta de 
Montesquieu e a 
súa función de 
control do Estado 
por parte da 
cidadanía. 

Xustificar 
racionalmente a 
necesidade dos 
valores e 
principios éticos 
contidos na DUDH, 
como fundamento 
universal das 
democracias 
durante os séculos 
XX e XXI, 
destacando as 
súas 
características e a 
súa relación cos 
conceptos de 
"Estado de 
dereito" e 

Fundamenta 
racionalmente e 
eticamente a 
elección da 
democracia como 
un sistema que está 
por riba doutras 
formas de goberno, 
polo feito de 
incorporar nos seus 
principios os valores 
éticos sinalados na 
DUDH.  

 CSC 

 Define o concepto 
de "Estado de 
dereito" e establece 
a súa relación coa 
defensa dos valores 

 CCL 



 

 

 Valores éticos. 3º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

"división de 
poderes". 

éticos e cívicos na 
sociedade 
democrática. 

Describe o significado 
dos seguintes 
conceptos e establece 
a relación entre eles: 
democracia, 
cidadán/cidadá, 
soberanía, autonomía 
persoal, igualdade, 
xustiza, 
representatividade, 
etc. 

 CCL 

 Explica a división de 
poderes proposta 
por Montesquieu e 
a función que 
desempeñan o 
poder lexislativo, o 
executivo e o 
xudicial no Estado 
democrático, como 
instrumento para 
evitar o monopolio 
do poder político . 

 CSC 

 

 

7,8,9,10,11 

 

Deber moral da 
participación 
cidadá no exercicio 
da democracia. 

Riscos de 
democracias que 
violen os dereitos 
humanos. 

Recoñecer a 
necesidade da 
participación 
activa dos 
cidadáns e das 
cidadás na vida 
política do Estado 
coa finalidade de 
evitar os riscos 
dunha democracia 
que viole os 
dereitos humanos. 

 Asume e explica o 
deber moral e civil 
que teñen os 
cidadáns e as 
cidadás de 
participar 
activamente no 
exercicio da 
democracia, coa 
finalidade de que se 
respecten os valores 
éticos e cívicos no 
seo do Estado. 

 CSC 

Define a magnitude  CSC 



 

 

 Valores éticos. 3º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

dalgúns dos riscos 
que existen nos 
gobernos 
democráticos cando 
non se respectan os 
valores éticos da 
DUDH 
(dexeneración en 
demagoxia, ditadura 
das maiorías, escasa 
participación 
cidadá, etc.) e 
formula posibles 
medidas para 
evitalos. 

 CSIEE 

 

9 

 

 

 

 

A Constitución 
española: valores 
éticos nos que se 
fundamenta e 
conceptos 
preliminares que 
establece. 

 Coñecer e valorar 
os fundamentos 
da Constitución 
española de 1978, 
identificando os 
valores éticos dos 
que parte e os 
conceptos 
preliminares que 
establece. 

Identifica e aprecia os 
valores éticos máis 
salientables nos que 
se fundamenta a 
Constitución 
española, e sinala a 
orixe da súa 
lexitimidade e a súa 
finalidade, mediante 
a lectura 
comprensiva e 
comentada do seu 
preámbulo. 

 CCL 

 CSC 

Describe os conceptos 
preliminares 
delimitados na 
Constitución española 
e a súa dimensión 
ética (nación 
española, pluralidade 
ideolóxica ou papel e 
funcións atribuídas ás 
Forzas Armadas), a 
través da lectura 
comprensiva e 
comentada dos 

 CCL 



 

 

 Valores éticos. 3º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

artigos 1 ao 9. 

8 

 

 

 

Adecuación da 
Constitución 
española aos 
principios éticos da 
DUDH. 

Deberes cidadáns na 
Constitución 
española. 

 

Sinalar e apreciar a 
adecuación da 
Constitución 
española aos 
principios éticos 
definidos pola 
DUDH, mediante a 
lectura comentada 
e reflexiva dos 
"dereitos e 
deberes dos 
cidadáns" (artigos 
do 30 ao 38) e dos 
"principios 
reitores da política 
social e 
económica" 
(artigos do 39 ao 
52). 

Coñece e aprecia na 
Constitución 
española a súa 
adecuación á DUDH, 
e sinala os valores 
éticos en que se 
fundamentan os 
dereitos e os 
deberes dos 
cidadáns e das 
cidadás, así como os 
principios reitores 
da política social e 
económica. 

 CSC 

Explica e asume os 
deberes cidadáns 
que establece a 
Constitución, e 
ordénaos segundo a 
súa importancia, 
xustificando a orde 
elixida.  

 CCL 

 CSIEE 

Achega razóns para 
xustificar a 
importancia que ten, 
para o bo 
funcionamento da 
democracia, o feito 
de que os cidadáns as 
cidadás sexan 
conscientes non só 
dos seus dereitos, 
senón tamén das súas 
obrigas como un 
deber cívico, xurídico 
e ético. 

 CSC 

 

 

Estatuto de 
Autonomía de 
Galicia: título 

Coñecer e valorar os 
elementos 
esenciais do 

 Sinala e comenta, a 
través do traballo 
colaborativo, os 

 CAA 

 CSC 



 

 

 Valores éticos. 3º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

8 preliminar; título 
primeiro, capítulos I 
e II. 

Estatuto de 
autonomía de 
Galicia segundo 
aparece no seu 
título preliminar e 
no título primeiro, 
capítulos I e II. 

elementos esenciais 
do Estatuto de 
autonomía de 
Galicia recollidos no 
seu título 
preliminar. 

 Identifica e valora 
as características 
sinaladas no título I 
sobre o "poder 
galego". 

 CCL 

Identifica e valora as 
funcións e as 
características do 
Parlamento sinaladas 
no capítulo I, e da 
Xunta e a súa 
Presidencia, segundo 
o capítulo II. 

 CCL 

8 Desenvolvemento 
histórico da Unión 
Europea (UE): 
obxectivos e 
valores éticos en 
que se 
fundamenta, de 
acordo coa DUDH. 

Logros alcanzados 
pola UE en 
beneficio dos seus 
cidadáns e das súas 
cidadás. 

Coñecer os 
elementos 
esenciais da UE, 
analizando os 
beneficios 
recibidos e as 
responsabilidades 
adquiridas polos 
estados membros 
e a súa cidadanía, 
coa finalidade de 
recoñecer a súa 
utilidade e os 
logros alcanzados 
por esta. 

Describe a integración 
económica e política 
da UE, o seu 
desenvolvemento 
histórico desde 
1951, os seus 
obxectivos e os 
valores éticos nos 
que se fundamenta, 
de acordo coa 
DUDH. 

 CSC 

Identifica e aprecia a 
importancia dos 
logros alcanzados 
pola UE e o beneficio 
que estes supuxeron 
para a vida dos 
cidadáns e das 
cidadás (anulación de 
fronteiras e 
restricións 

 CSC 



 

 

 Valores éticos. 3º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

alfandegueiras, libre 
circulación de persoas 
e capitais, etc.), así 
como as obrigas 
adquiridas en 
diferentes ámbitos 
(económico, político, 
da seguridade e a paz, 
etc.). 

  Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos 

humanos 

 

6,7,9,10,11  Xustificación das 
normas xurídicas. 

Convencionalismo 
dos sofistas 

Iusnaturalismo. 
Iusnaturalismo de 
Locke. 

Iuspositivismo de 
Kelsen. 

 Explicar o 
problema da 
xustificación das 
normas xurídicas, 
a través da análise 
das teorías do 
dereito natural ou 
iusnaturalismo, o 
convencionalismo 
e o positivismo 
xurídico, 
identificando a súa 
aplicación no 
pensamento 
xurídico de 
determinados/as 
filósofos/as, coa 
finalidade de ir 
conformando 
unha opinión 
argumentada 
sobre a 
fundamentación 
ética das leis. 

Elabora en grupo 
unha presentación 
con soporte dixital 
sobre a teoría 
iusnaturalista do 
dereito, o seu 
obxectivo e as súas 
características, 
identificando na 
teoría de Locke un 
exemplo desta no 
que se refire á orixe 
das leis xurídicas, a 
súa validez e as 
funcións que lle 
atribúe ao Estado. 

 CD 

 CSC 

 Destaca e valora, 
no pensamento 
sofista, a distinción 
entre "physis" e 
"nomos", 
describindo a súa 
contribución ao 
convencionalismo 
xurídico, e elabora 
conclusións 
argumentadas 
arredor deste tema. 

 CCEC 



 

 

 Valores éticos. 3º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

Analiza información 
sobre o positivismo 
xurídico de Kelsen, 
nomeadamente no 
relativo á validez 
das normas e dos 
criterios que utiliza, 
especialmente o de 
eficacia, e a relación 
que establece entre 
a ética e o dereito. 

 CCEC 

Recorre ao espírito 
emprendedor e á 
iniciativa persoal 
para elaborar unha 
presentación con 
medios 
informáticos, en 
colaboración co 
grupo, comparando 
as tres teorías do 
dereito e explicando 
as súas conclusións.  

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

6,7,9,10,11 Elaboración da 
DUDH e creación 
da ONU. 
Circunstancias 
históricas, 
obxectivos de 
ambos os 
acontecementos e 
papel da DUDH 
como código ético 
de conduta dos 
estados. 

Analizar o 
momento 
histórico e político 
que impulsou a 
elaboración da 
DUDH e a creación 
da ONU, coa 
finalidade de 
entendela como 
unha necesidade 
do seu tempo, 
cuxo valor 
continúa vixente 
como fundamento 
ético universal da 
lexitimidade do 
dereito e dos 

 Explica a función da 
DUDH como un 
código ético 
recoñecido polos 
países integrantes 
da ONU, coa 
finalidade de 
promover a xustiza, 
a igualdade e a paz 
en todo o mundo. 

 CSC 

Contrasta 
información dos 
acontecementos 
históricos e políticos 
que orixinaron a 
DUDH, entre eles o 
uso das ideoloxías 

 CAA 



 

 

 Valores éticos. 3º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

estados. nacionalistas e 
racistas que 
defendían a 
superioridade duns 
homes sobre outros, 
chegando ao 
estremo do 
Holocausto xudeu, 
así como a 
discriminación e o 
exterminio de todas 
as persoas que non 
pertencesen a unha 
determinada etnia, 
a un modelo físico, a 
unha relixión, a 
unhas ideas 
políticas, etc. 

Sinala os obxectivos 
da creación da ONU e 
a data en que se 
asinou a DUDH, e 
valora a importancia 
deste feito para a 
historia da 
humanidade. 

 CCEC 

Elabora unha 
campaña, en 
colaboración co 
grupo, coa finalidade 
de difundir a DUDH 
como fundamento do 
dereito e a 
democracia, no seu 
medio escolar, 
familiar e social.  

 CCEC 

 CSC 

 CSIEE 

 

6,9,10,11 

 

Xeracións de 
dereitos e feitos 
históricos que 
influíron no seu 

Comprender o 
desenvolvemento 
histórico dos 
dereitos humanos 

 Describe os feitos 
máis influentes no 
desenvolvemento 
histórico dos 

 CCEC 



 

 

 Valores éticos. 3º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

desenvolvemento. como unha 
conquista da 
humanidade  

dereitos humanos 
da primeira xeración 
(dereitos civís e 
políticos), da 
segunda xeración 
(económicos, sociais 
e culturais) e da 
terceira (dereitos 
dos pobos á 
solidariedade, ao 
desenvolvemento e 
á paz). 

  Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía  

10,11 Necesidade de 
criterios éticos na 
investigación 
científica. Progreso 
científico-técnico e 
valores éticos. 

Recoñecer que 
existen casos en 
que a 
investigación 
científica non é 
neutral, senón que 
está determinada 
por intereses 
políticos, 
económicos, etc., 
mediante a análise 
da idea de 
progreso e a súa 
interpretación 
equivocada, cando 
os obxectivos non 
respectan un 
código ético 
fundamentado na 
DUDH. 

Obtén e selecciona 
información, 
traballando en 
colaboración, 
dalgúns casos nos 
que a investigación 
científica e 
tecnolóxica non foi 
guiada nin é 
compatible cos 
valores éticos da 
DUDH, xerando 
impactos negativos 
nos ámbitos 
humano e 
ambiental, 
sinalando as causas. 

 CAA 

 CD 

 CMCCT 

 CSC 

Diserta, 
colaborando en 
grupo, sobre a idea 
de progreso na 
ciencia e a súa 
relación cos valores 
éticos, o respecto á 
dignidade humana e 
o seu medio, e 
elabora e expón 

 CCL 

 CMCCT 



 

 

 Valores éticos. 3º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

conclusións. 

Selecciona e 
contrasta 
información, 
colaborando en 
grupo, sobre 
algunhas das 
ameazas da 
aplicación 
indiscriminada da 
ciencia e a 
tecnoloxía para o 
contorno ambiental 
e para a vida 
(explotación 
descontrolada dos 
recursos naturais, 
destrución de 
hábitats, 
contaminación 
química e industrial, 
choiva ácida, 
cambio climático, 
desertificación, 
etc.). 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

-Os alumnos teñen que ser capaces de: 

-practicar o diálogo nas situacións de conflito. 

-diferenciar os rasgos básicos que caracterizan a  dimensión moral das persoas 

-identificar axeitadamente as teorías éticas 

-valorar os dereitos humanos 

-recoñecer e rexeitarcalquera tipo de discriminación 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 



 

 

Os alumnos terán que realizar unha proba escrita cada trimestre. Deberán presentar 3 traballos 

relacionados con algún tema explicado o longo do curso. Para aprobar a asignatura e necesario 

aprobar as probas e presentar os traballos. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Os decididos polo claustro de profesores 

 

PLANS DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

Os alumnos deben presentar un traballo por trimestre e presentarse a unha proba no mes de 

Maio. Ademáis a cada alumno se lle daran actividades semanais e terán un programa específico e 

personalizado. Este curso non hai alumnos con esta materia pendente.   

- CONTIDOS ESIXIBLES 

Os contidos mínimos antes redactados 

-ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

Se avaliarán os traballos e a proba feita no mes de Maio 

-CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES POLA AVALIACIÓN CONTINUA 

-É fundamental que o alumno presente os traballos por trimestre para superar a asignatura. 
 
 -PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
O finalizar o curso o departamento elaborará una memoria no que se recollerán os seguintes aspectos: 
 -porcentaxe de cumprimento da programación. 
 -motivos polo que non se impartíu algún tema 
 -modificacións feitas o longo do curso 
 -causas de ditas modificacións 
 -melloras propostas para o curso seguinte 
 -análise do resultado das avaliacións. Estes datos serán modificados no mes de Setembro, despois 
dos exámenes extraordinarios. 
 
-PROXECTO DE CENTRO  

 Como todos os anos o departamento participa no proxecto de centro que este ano se adica os 
viaxes. .Na materia de Valores éticos se  elaborará una traballo durante o terceiro trimestre, que se 
concretará durante o mes de setembro e servirá para formar parte dunha exposición que terá lugar a final 
de curso. Así mesmo procurará incluirse a modo de artigo na revista que se publicará no centro. 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN do DEPARTAMENTO de  
INGLÉS Curso 15/16 

 
1.INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

 

      Este departamento está formado por: Mª Dolores Ramos Esperante, mestra adscrita a 
secundaria da especialidade de inglés, que impartirá 1º e 2º de ESO e de Manuel Ángel Quintás 
Pérez, PES que se fará cargo dos alumnos de 3º e 4º e comparte 5 h. ca EEAA Mestre Mateo. 
    No presente curso a distribución do alumnado  vai ser a seguinte:  En primeiro curso haberá 
vinte alumnos, en segundo haberá trece alumnos, en terceiro dezasete e nove en cuarto. 
   Éste será o noso segundo ano como integrantes da rede de centros plurilingües, polo que 
impartirase en inglés a nova materia de Oratoria e  Tecnoloxía. Contaremos polo tanto con unha 
auxiliar de conversa. 
Un ano mais participaremos no proxecto interdisciplinar que se vai levar a cabo no centro e que 
se organizará arredor do tema das viaxes. Este proxecto multidisciplinar pretende organizar as 
ensinanzas dos curriculos de diferentes departamentos arredor dun eixo común. Desta maneira, 
nos diferentes cursos da E.S.O, vanse priorizar algúns contidos e actividades relacionados con 
este tema dentro do currículo da materia de lingua estranxeira.  

  A nosa programación vai dirixida aos dous ciclos da educación Secundaria e a presentamos   
partindo dos obxectivos e a contribución da materia ao logro das competencias clave, para 
explicar o resto dos elementos que a conforman. Prestaremos especial atención aos elementos 
máis significativos da nosa planificación persoal.  
 
 2.CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE  
 
   Sen dúbida as linguas estranxeiras contribúen notablemente ao logro da competencia lingüística 
pois ofrecen numerosas oportunidades para interactuar en situacións de comunicación. Situacións 
de comunicación que se producirían, no caso das linguas estranxeiras, en contacto con sociedades 
diferentes e polo tanto cos seus rasgos culturais e sociais propios, co que a contribución ao logro 
das competencias sociais e cívicas, e a da área de Lingua Inglesa é loxicamente significativa; da 
mesma maneira que favorece considerablemente o sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
ao permitir unha maior movilidade. Así mesmo ao se-lo ensino das linguas estranxeiras 
considerado dende un punto de vista integral, o alumnado terá a oportunidade de coñecer e 
valorar certos elementos do patrimonio artístico inglés, favorecendo esto último a  conciencia e 
expresións culturais. A área de Lingua Inglesa poderá, por outra parte, axudar a desenvolve-la 
habilidade do alumnado para aprender a aprender, xa que o estudo continuado da propia área 
xunto cos coñecementos que ten noutras linguas, levarano a establecer mecanismos e pautas 
para  deducir palabras ou expresións descoñecidas nunha situación de comunicación 
determinada. Traballar en grupo e aprender dos propios erros serán en certo modo a base da súa 
aprendizaxe e da paulatina mellora das habilidades comunicativas. Non podemos finalmente 
atribuirlle á área de Lingua Inglesa a capacidade de contribuír decisivamente á competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía do alumnado, a non ser dun modo 
transversal, pero si de os achegar a competencia dixital a través das múltiples actividades en rede 
que se levarán a cabo ao longo do ano. 



 

 

 

 

Rúbrica de avaliación por competencias clave 
A continuación, inclúese un modelo a modo de rúbrica para poder avaliar as competencias clave 
que se adquiriron ao longo do curso. Cada competencia desagregouse en distintos sinaladores 
que permitirán unha avaliación moito máis detallada da mesma. 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 

que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 

resolución pacífica de conflitos. 
           

Expresa e comprende as mensaxes orais en 

situacións comunicativas diversas e adapta a 

comunicación ao contexto. 

           

Produce textos orais axeitados a cada situación, 

empregando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como das regras propias do 

intercambio comunicativo. 

           

Procura, recompila e procesa información para 

comprender, compor e empregar distintos tipos de 

textos con intencións comunicativas ou creativas 

diversas. 

           

Fai uso da lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutros contornos, linguas e culturas, 

de fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

consonte a situación comunicativa en diferentes 

contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 

e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 

función do contexto e a intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas 

á propia. 
           

Expresa axeitadamente as propias ideas e emocións, 

así como acepta e realiza críticas con espírito 

construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 

lingua estranxeira, cando menos. 

           

Accede a máis e diversas fontes de información, 

comunicación e aprendizaxe. 
           

2. Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e resolve problemas 

relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           



 

 

Interpreta e expresa con claridade  e  precisión 

informacións, datos e argumentacións. 
           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza  a lóxica e validez de argumentacións e 

informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos 

razoamentos válidos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

axeitadas para calcular, representar e interpretar a 

realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Emprega elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve 

problemas provenientes da vida cotiá e toma 

decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias, e mellora 

e preserva as condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese axeitadamente, con 

autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos 

da vida e do coñemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 

permiten a análise dos fenómenos desde os 

diferentes campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de maneira axeitada o espazo físico no que 

se desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da 

realidade e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 

responsábel  na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 

outros modos de vida, e adopta unha disposición a 

unha vida física e mental saudábel nun contorno 

natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e tira conclusións 

baseadas en probas para comprender e tomar 

decisións sobre o mundo físico e sobre os cambios 

que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e  

técnicos, e de teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, así como pon en práctica os procesos 

e actitudes propios da análise sistemática e de 

esculca científica. 

           

Recoñe a natureza, fortalezas e límites da actividade 

investigadora como construción social do 

coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 

criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico ao lado 

doutras formas de coñecemento, e emprega valores e 

criterios éticos asociados á ciencia e  ao 

desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Emprega de maneira responsábel os recursos 

naturais, coida o medio ambiente, fai un consumo 

racional e responsábel, e protexe a saúde individual e 

           



 

 

colectiva como elementos clave da calidade de vida 

das persoas. 

3. Competencia dixital            
Procura, obtén, procesa e comunica información 

para transformala en coñecemento. 
           

Emprega as tecnoloxías da información e a 

comunicación como elemento esencial para se 

informar, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, así como 

aplica en distintas situacións e contextos o 

coñecemento dos diferentes tipos de información, as 

súas fontes, as súas posibilidades e  a súa 

localización. 

           

Organiza a información, relaciónaa, analiza, sintetiza 

e fai inferencias e deducións de distinto nivel de 

complexidade, compréndea e intégraa nos esquemas 

previos de coñecemento. 

           

Emprega as tecnoloxías da información e a 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abondosa e 

complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 

traballa en contornos colaborativos e xera 

producións responsábeis e creativas. 

           

Emprega as tecnoloxías da información e a 

comunicación a partir da comprensión da natureza e 

modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 

efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 

sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software 

e hardware que xorden. 
           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 

acadar obxetivos e fins establecidos. 
           

Resolve problemas reais  de maneira eficiente, así 

como avalía e selecciona novas fontes de 

información e innovacións tecnolóxicas a medida 

que van aparecendo, en función da súa utilidade para 

acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao seleccionar, tratar, empregar e valorar 

a información e as súas fontes, contrastándoa cando 

cómpre, e respecta as normas de conduta acordadas 

socialmente para regular o uso da información e as 

suas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispón de habilidades para se iniciar na aprendizaxe 

e continuar a aprender de maneira cada vez máis 

eficaz e autónoma de acordo aos propios obxectivos 

e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 

estratexias necesarias para desenvolvelas. 
           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza 

nun mesmo e gusto por aprender. 
           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
Xestiona e controla de maneira eficaz os procesos de 

aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           



 

 

Tira proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguranza para 

afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación  de logro. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 

recollida, selección e tratamento da información, 

incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente 

coa información dispoñíbel. 
           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos coñecementos 

previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Formúlase metas alcanzábeis a curto, medio e longo 

prazo. 
           

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel e acepta 

os erros e aprende de e cos demais. 
           

Tene conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento de 

competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            
Comprende a realidad social na que vive así como 

contribúe á súa mellora. 
           

Participa, toma decisións e elixe como se comportar 

en determinadas situacións. 
           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 

deberes da cidadanía. 
           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 

hora de analizar a realidade social e histórica do 

mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 

da realidade. 
           

Entende os trazos das sociedades actuais, a súa 

crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 
           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 

que vive. 
           

Resolve os problemas con actitude construtiva 

mediante unha escala de valores baseada na 

reflexión crítica e o diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 

vista, aínda que sexa diferente do propio. 
           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 

colectivos, especialmente entre o home e a muller. 
           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 

coherentes cos valores democráticos. 
           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigas cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coeñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros e asume riscos, así como demora 

a necesidade de satisfacción inmediata. 
           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 

adiante as accións precisas para desenvolver as 

opcións e plans persoais responsabilizándose deles. 

           



 

 

Proponse obxectivo e planifica e leva a cabo 

proxectos, así como elabora novas ideas, procura 

solucións e ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 

de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 

decisións, actúa, avalia o feito e autoavalíase, tira 

conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e  cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para acadar o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 

proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, 

comprende os cambios como oportunidades, 

adáptase crítica e construtivamente a eles, afronta os 

problemas e atopa solucións en cada un dos 

proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para se relacionar, 

cooperar e traballar en equipo. 
           

Desenvolve habilidades  actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo 

e a cooperación, a organización de tempos e tarefas, 

a capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 

asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 

proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            
Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 

úsaas como fonte de enriquecimento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            
Avalía e axusta os procesos necesarios para acadar 

resultados, xa sexan no ámbito persoal coma no 

académico. 

           

Exprésase e comunica con diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e a cultura. 
           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 

creatividade para se expresar mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos 

e convencións das diferentes linguaxes artísticas. 
           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 

colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 

correntes estéticas, as modas e os gostos. 
           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais e escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 

diversidade cultural. 
           

Aprecia e goza coa arte para poder realizar creacións 

propias. 
           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora. 
           

Amosa interese por contribuír á conservación do            



 

 

patrimonio cultural e artístico. 

 

3.OBXECTIVOS 

 
Obxectivos xerais 
 
   - Consolidar e desenvolver a propia competencia comunicativa, a partir do nivel de cada cal. 
   - Mellorar por separado as 4 macro destrezas para posteriormente integralas nunha tarefa máis 
autónoma e seleccionada de acordo coas preferencias e características persoais. 
   - Adquirir unha maior competencia lingüística mediante o traballo sistemático de gramática, 
vocabulario e funcións comunicativas. 
- Utilizar con progresiva autonomía e espíritu crítico os medios de comunicación social e as 
tecnoloxías da información para obter, interpretar e valorar informacións de diversos tipos e 
opinións diferentes utilizando a lingua estranxeira. 
   - Evaluar o propio progreso na lingua estranxeira mediante a auto avaliación e a reflexión sobre 
actividades realizadas previamente, así como a través da auto corrección. 
 
  Obxectivos de etapa ESO (currículo LOMCE) 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, 
practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 
afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 
comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria 
para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais 
persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 
pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con 
sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación. 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en disciplinas, así como coñecer e 
aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa 
persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
h) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
i) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o 
patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade 
galega, ou a outras culturas do mundo. 
j) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os 
hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
k) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión e representación. 
l) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa 
identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos 
comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 



 

 

Obxectivos específicos 
   1. Comprender a información global e específica de mensaxes orais e escritos na lingua 
estranxeira relativos ás diversas situacións habituais de comunicación. 
   2. Producir mensaxes orais e escritos na lingua estranxeira, mostrando respecto e interese por 
comprender e facerse comprender.  
   3. Ler de forma comprensiva e autónoma, obtendo informacións globais e específicas, textos 
escritos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses dos alumnos, relacionados con situacións 
de comunicación escolares e extraescolares.  
   4. Utilizar a lectura de textos con fins diversos, valorando a súa importancia como fonte de 
información, goce e lecer e como medio de acceso a culturas e formas de vida distintas das 
propias.  
   5. Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación como elemento 
facilitador da aprendizaxe da lingua estranxeira e como instrumento para mellorar a produción 
propia.  
   6. Valorar a axuda que supón o coñecemento das linguas estranxeiras para comunicarse con 
persoas de culturas distintas á nosa.  
   7. Utilizar estratexias de aprendizaxe autónoma da lingua estranxeira elaboradas a partir das 
experiencias previas con outras linguas e da reflexión sobre os propios procesos de aprendizaxe.
        

4.SECUENCIA DE CONTIDOS 
 
   Intencións comunicativas 
 
   Tratarase de abarcar o maior número de funcións comunicativas que ao alumno pódenlle 
resultar útiles en situacións da vida cotiá: saudar, pedir perdón, indicar direccións, etc.  
Poñeranse en práctica estratexias de tradución e comparación coa lingua materna de expresións 
idiomáticas. 
 
   Estructuras 
 
   Suscítase como obxectivo esencial o repasar e consolidar as estruturas gramaticais básicas que 
os alumnos poidan manexar con confianza en situacións de comunicación. Intentarase potenciar 
aquelas actividades de gramática deductiva que lles permitan formular por si mesmos regras de 
formación, proporcionándolles, exercicios sinxelos centrados nos erros mais comúns. 
 

                                               Contidos sintáctico-discursivos  

Primeiro curso 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); 
causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; 
more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (first 
conditional).  

 Relacións temporais (as soon as; while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags). 

 Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 



 

 

Primeiro curso 

 Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry, 
nobody, nothing; negative tags). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

 Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; presente (present 
simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect); 
habitual (simple tenses + Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start + verb+ ing); terminativo 
(stop + verb+ ing).  

 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); 
posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); 
obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

 Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

 Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
(ago; early; late) of estate; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) 
yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 
frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 

  Segundo  curso  

“To be  

Present Simple & Continuous 

There is/are 

Countable & Uncountable nouns  

Some, any, much, many 

Irregular plurals 

Comparison of adjectives 

Modals 

Imperative & let’s 

Past simple & Continuous 

 

 

Past of to be 

Possesive adjectives 

Saxon genitive 

Like + gerund/noun 

Future 

First conditional 

Object Pronouns  

There was/were” 

 

Terceiro curso 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); 



 

 

Terceiro curso 

causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; 
more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless).  

 Relacións temporais (as soon as; while). 

 Afirmación (affirmative sentences; tags) 

 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

 Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; 
negative tags). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

 Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 
presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous 
+ Adv.). 

 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); 
terminativo (stop –ing).  

 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); 
posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); 
obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

 Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 

 Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; 
season), and indications (ago; early; late) of estafe; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 Make and do. 

 
   Cuarto curso 
 

“Present Simple & Continuous  

Used to 
Past simple & Continuous 

Subject & Object questions 
Present Perfect Simple  

Future 

First & Second conditional 

Modals 

Comparison of adjectives 

Infinitive & gerund 

Reported Speech 

Relative clauses 

Some/any compounds 

Passive” 
 



 

 

 
 
Vocabulario 
 
   Intentaremos poñer de manifesto a necesidade de manexar o dicionario á hora de aprender unha 
lingua, e de facelo de xeito satisfactorio, localizando a opción mais axeitada entre varias e 
comprobando que dita opción funciona. 

   Tratarase de ampliar o vocabulario básico dos alumnos prestando especial atención sobre os 
seguientes temas:  
 
   Primeiro curso 
 
   Números e cores, tempo cronolòxico e atmosférico, familia, Tempo de lecer, Comidas e bebidas, 
preposicions de lugar, transporte, Deporte, partes do corpo, O medio ambiente, A escola e casa, 
profesions, instrumentos musicais, sentementos, Roupa, xeografía. 
  
   Segundo curso 
 
   Tempo cronolòxico, A escola, Tempo de lecer, Roupa, Informática e novas tecnoloxías, xeografía, 
profesions, delitos, música, obxectos personais, animais, problemas do planeta, Materiais. 
 
 
   Terceiro curso 
 
   “Food, Countries,Art,suffixes,WH-words,Sports,Compound 
nouns,Geographicalfeatures,Antonyms,Emotions,Jobs,Fashion, 
Synonyms, Animals,School,Space,Places, Transport,Phrasal verbs,The house, Computers, Do & Make. 
  
   Cuarto curso 
 
   Homofonos, prefixos e sufixos, Adxectivos, Carreiras e traballos, medio ambiente, delitos, “ 
collocations”, nomes compostos, familias de palabras, antonimos, participios en función de 
adxectivos, tecnoloxía, “phrasal verbs”, cinema. 

 

   Fonética 

   A fonética está ó servicio doutros aspectos da lingua e seu tratamento está condicionado polas 
necesidades que plantexa cada actividade, por exemplo a pronunciación átona dos auxiliares, a sílaba 
desinencial que se engade no pasado regular de certos verbos, etc.  Centraremos  o traballo do 
fonolóxico naqueles aspectos que garantizan o éxito da comunicación.  

   Primeiro curso 
 
   “Sentence stress”, “weak form of some”, th, “intonation”, /-s,-z, -Iz /, “word stress”, -ing, “weak 
forms of modals, weak forms of be”, /-d, -t, -Id/, ritmo. 
 
   Segundo curso 
 



 

 

/ -s, -z, -Iz /, /i:/ /I/, “word stress”, “weak forms of modals”, /-d, -t, -Id /, “weak forms of be”, formas 
débiles, Pronunciacion das contraccións, “intonation”. 

   Terceiro curso 
 
/-s,-z,-Iz /, “word stress”,“weak forms of than, as”,/-d,-t,-Id /, ritmo, entonación, /h/,   

   Ritmo e entonación de oracións, Pronunciacion das contraccións, revisión de sons complexos, /u/ 
/u:/.  

 
   Cuarto curso 
  
   As terminacions “ -ed, -tion, -s”, Ritmo e entonación, /-d, -t, -Id /, Revisión de sons complexos /v/ /f/, 
“Word & sentence stress ”, Pronunciacion das contraccións, “weak forms of than, the, as”, /a:/, 
Revisión de sons complexos /s/ /z/. 

5. SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS. 

Os contidos están agrupados en bloques dentro de cada unidade didáctica. Os 4 grandes bloques de 
contidos son: 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
Cada unidade presenta  tamen os contidos correspondentes a gramática e  vocabulario. 
 
6.TEMPORALIZACIÓN  
 
   Os libros de texto tanto do Primeiro coma do  Segundo ciclo (Burlington BUILD UP) constan de 9 
unidades polo que trataranse de distribuír equitativamente en cada un dos trimestres, aínda que 
coas adaptacións pertinentes, derivadas do ritmo de aprendizaxe do alumnado e das características 
de cada grupo de alumnos/as. 
 
PRIMEIRA AVALIACIÓN : Temas 1,2 e 3 . 
 
SEGUNDA AVALIACIÓN : Temas  4,5 e 6 . 
 
TERCEIRA AVALIACIÓN : Temas 7,8 e 9.  
 

7. METODOLOXÍA. 

As estratexias metodolóxicas para acadar unha consecución óptima dos obxectivos e competencias 
propostas será a de propor ao alumnado situacións de aprendizaxe nas que poidan poñer en práctica 
os contidos tratados e os apliquen á resolución de situacións reais e cotiás. Trátase de que o 
alumnado saiba que debe aprender, como o debe aprender e, sobre todo, para que ten que aprender. 
Para a posta en práctica desta metodoloxía se utilizarán técnicas baseadas no principio de “aprender 
facendo”, como a aprendizaxe baseada en proxectos, que se integrarán con técnicas e instrumentos 
de avaliación como as rúbricas, os diarios de aprendizaxe, follas de autocorreción  ou os portafolios.  

8 . AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 



 

 

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos 
da etapa nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de disciplinas troncais e 
específicas, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis que figuran nesta  
programación, de acordo co real decreto 1105/2014. 

A avaliación será: 
 
- Continua xa que, cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o axeitado, se establecerán 
medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan axiña 
como se detecten as dificultades e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 
imprescindíbeis para continuar o proceso educativo. 
- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino coma dos 
procesos de aprendizaxe. 
- Integradora, debendo terse en conta dende todas e cada unha das materias a consecución dos 
obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias correspondente. O 
carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado realice de xeito diferenciado a 
avaliación da materia de inglés tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de 
aprendizaxe avaliábeis específicos desta. 
 
Promocionarase ao curso seguinte cando se superen os obxectivos das materias cursadas ou se teña 
avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirase curso con avaliación negativa en 
tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e 
Literatura e Matemáticas de forma simultánea. 
 
Co fin de facilitar ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, organizaranse 
probas extraordinarias en cada un dos cursos. 
 
O alumno/a poderá repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da etapa. 
 
   - CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
            
   a) Criterios de avaliación  1º e 3º de ESO         Estándares de aprendizaxe                                        C_clave     
                                                               
 
                                                    
                                                                                                 
B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os 
detalles relevantes dun texto.  
B1.3 y 4. Identificar e 
Comprender a información 
esencial, os puntos principais e 
os detalles máis relevantes en 
textos orais breves e ben 
estruturados. 
B1.5. Recoñecer as fórmulas 

1º ESO 
 
PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais. 
PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables 
de mensaxes orais sinxelas. 
PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais 
dunha conversa informALarticulado con claridade, a 
velocidade baixa. 
PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, descricións, narracións, peticións de información, a 
expresión da vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese. 
 

       
 
CCL,CD,CAA,C
CEC 



 

 

máis habituais de contacto 
social e as normas de cortesía 
máis sinxelas e comúns para a 
súa idade, e as utilizadas máis 
habituais para iniciar e terminar 
o discurso. 
 
B2.1. Pronunciar e entoar de 
xeito claro e intelixible, aínda 
que se cometan erros . 
B2.3. Utilizar as estratexias máis 
adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden 
descricións, narracións e 
explicacións breves e sinxelas 
sobre acontecementos, 
experiencias, condicións de vida 
e coñecementos diversos, con 
certa fluidez e pronuncia 
intelixible, utilizando conectores 
textuais, e con dominio do 
vocabulario elemental para 
lograr a finalidade da 
comunicación. 
B2.4. Producir textos breves e 
comprensibles, en conversas 
cara a cara, nun rexistro neutro 
ou informal, cunha linguaxe 
sinxela. 
B2.5. Empregar para 
comunicarse mecanismos 
sinxelos o suficientemente 
axustados ao contexto e á 
intención comunicativa. 
B2.6. Manexar con certa fluidez 
frases curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para 
desenvolverse de xeito 
suficiente en breves 
intercambios en situacións 
habituais e cotiás. 
B2.7. Utilizar estratexias de 
cooperación na interacción e no 
traballo con outras persoas. 

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes 
situacións comunicativas. 
PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas 
comprensibles e con apoio visual de distintos soportes, e 
responde a preguntas breves e moi sinxelas dos oíntes sobre 
o contido das súas presentacións. 
PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e 
transaccións cotiás básicas, e ofrece e obtén información 
básica en situacións habituais e concretas propias de viaxes, 
aloxamento, transporte, compras e lecer, seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento). 
PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara, cunha 
pronuncia comprensible, empregando as convencións propias 
do proceso comunicativo, nas que establece contacto social, 
intercambia información básica e expresa opinións, fai 
invitacións e ofrecementos sinxelos, pide e ofrece cousas, 
pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas e básicas, ou se 
manifesta sobre os pasos que hai que seguir para realizar 
unha actividade conxunta. 
 

CCL,CD,CAA,C
CEC 

B3.1. Utilizar as estratexias 
máis, para a comprensión do 
sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as ideas 

PLEB3.2. Entende información específica esencial en páxinas 
web e outros materiais. 
PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realización 
dunha tarefa en narracións breves moi sinxelas en lingua 

CCL,CD,CAA,C
CEC 



 

 

principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 
B3.2. Comprender instrucións 
básicas. 
B3.3. Identificar e interpretar 
palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en 
situacións de comunicación, 
sobre temas variados e outros 
relacionados con outras 
materias do currículo. 
B3.4. Identificar a información 
esencial, os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, breves, sinxelos 
e ben estruturados, escritos nun 
rexistro informal ou estándar, 
que traten de asuntos cotiáns, 
de temas coñecidos e de 
interese ou relevantes para os 
propios estudos, e que 
conteñan estruturas sinxelas e 
un léxico básico de uso común e 
habitual. 
B3.5. Identificar información 
persoal básica (descrición física, 
data e lugar de nacemento, 
idade e sexo, estado civil, orixe 
e nacionalidade, profesión, 
gustos, etc.) e no ámbito 
público, presentada ou 
solicitada en cartas, formularios, 
fichas, cuestionarios, anuncios, 
etc. 
B3.6. Ler con certa autonomía 
textos adaptados de certa 
lonxitude adecuados á idade, 
aos intereses e ao nivel escolar. 

estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc. 
PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, 
datos ou preguntas relativas á información persoal, etc.) de 
correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do 
seu interese. 
PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por 
exemplo, en lecturas para a xente nova) de historias de 
ficción. 

B4.1. Aplicar estratexias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves e de estrutura 
simple. 
B4.2. Escribir, en papel ou en 
soporte electrónico, textos 
breves, sinxelos e de estrutura 
clara sobre temas cotiáns ou de 

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes, elabora textos moi breves 
nos que expón, por exemplo, unha enumeración de 
actividades ou tarefas moi habituais, listas de compras, 
traxecto habitual etc.; e textos que expresen sentimentos 
básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, etc. 
PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación 

CCL,CD,CAA,C
CEC 



 

 

interese persoal. 
B.4.3. Completar documentos 
básicos nos que se solicite 
información persoal. 
B4.4. Escribir mensaxes sinxelas 
con información, instrucións e 
indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades 
cotiás e de inmediata 
necesidade. 
B4.5. Intercambiar 
correspondencia persoal breve 
e moi sinxela. 
B4.6. Presentar os textos 
escritos de xeito coidado. 

dixital).  
PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en 
soporte impreso e dixital, en situacións de comunicación reais 
ou simuladas, relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá. 
PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece 
e mantén contacto social real ou simulado. 
PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

B5.1. Pronunciar e entoar de 
xeito claro e intelixible, aínda 
que se cometan erros de 
pronunciación polos que os 
interlocutores teñan que 
solicitar repeticións.  
B5.4. Na propia lingua, 
identificar diferenzas e 
semellanzas nos aspectos 
culturais máis visibles dos países 
onde se fala a lingua estranxeira 
e da propia cultura, e coas 
diversas culturas, se é o caso, do 
resto do alumnado, e amosar 
curiosidade e respecto ante as 
diferenzas.  
B5.5. Valorar as linguas como 
medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países. 
B5.6. Utilizar as experiencias 
lingüísticas e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas 
que coñece para establecer 
similitudes e diferenzas coa 
nova lingua e desenvolver unha 
competencia comunicativa 
plurilingüe. 
 
B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e 
produce comprensiblemente trazos fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 
PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas 
intervencións nas actividades de aula, e na participación en 
simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, con 
diversos fins. 
PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda 
de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, 
etc.). 
PLB5. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas morfosintácticas básicas para 
realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes, elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos 
e paratextuais). 
PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico 
e suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos 
propios do seu nivel educativo. 
PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 
 
 
 
 

CCL,CAA,CCEC 



 

 

etc.) nos que se utilicen varias 
linguas. 
 

 
 
 

                                                                            
 
B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
a comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou 
os detalles relevantes do texto. 
B1.2. Identificar información 
xeral e específica relevante de 
textos.  
B1.4. Identificar e comprender a 
información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes en textos orais 
breves ou de lonxitude media. 
B1.5. Comprender o sentido 
xeral e a información específica 
de conversas claras e pausadas 
sobre temas habituais para o 
seu nivel escolar. 
 

 
3º ESO 
 
PLEB1.1.Capta os puntos principais e os detalles salientables 
de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de xeito lento e claro.  
PLEB1.3. . Identifica a información e entende o esencial do 
que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 
 
 

CCL,CAA,CSC,
CCEC,CD 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos 
breves e de estrutura simple e 
clara.  
B2. 2. Manexar frases curtas, e 
interactuar de xeito sinxelo en 
intercambios claramente 
estruturados. 
B2.4. Participar en conversas 
sobre temas sinxelos e 
habituais. 
B2.6. Participar de forma sinxela 
nunha entrevista persoal na que 
dá información, reacciona ante 
comentarios ou expresa ideas 
sobre cuestións habituais, 
sempre que poida pedir de 
cando en vez que lle aclaren ou 
repitan o dito. 

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces 
interactúa ou intervén na lingua estranxeira e persevera no 
seu uso cunha actitude positiva.  
PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 
estruturadas e con apoio visual. 
PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos. 
PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal. 

CCL,CAA,CSC,
CCEC,CD 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 

PLEB3.4. Entende información específica esencial . 
PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera 

CCL,CAA,CSC,
CCEC,CD 



 

 

a comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou 
os detalles relevantes do texto.  
B3.3. Identificar a información 
esencial, os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, breves. 
B3.5. Comprender 
correspondencia formal e 
informal breve sobre cuestións 
prácticas relativas aos seus 
intereses nos ámbitos propios 
da súa idade e do seu nivel 
escolar. 
B3.6. Ler con certa autonomía 
textos adaptados. 

formato.  
 
PLEB3.7. Comprende o esencial de historias de ficción breves 
e ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

B4.1. Escribir en papel ou en 
soporte electrónico textos 
breves, sinxelos e de estrutura 
clara sobre temas cotiáns ou de 
interese persoal.  
B4.2. Coñecer e aplicar 
estratexias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves e 
de estrutura simple. 
B4.5. Presentar os textos 
escritos de xeito coidado. 

PLEB4.1. Escribe informes e correspondencia formal básica e 
breve. 
PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal e relativa á súa formación. 
PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas redes 
sociais relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, 
do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade, 
respectando as convencións e as normas de cortesía.  
PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na que se establece 
e mantén o contacto social (por exemplo, con amigos/as 
noutros países), se intercambia información, se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais 
(por exemplo, a participación nunha competición), se dan 
instrucións, se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha 
invitación ou duns plans), e se expresan opinións de xeito 
sinxelo. 
PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, 
en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as 
convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

CCL,CAA,CSC,
CCEC,CD 

B5.1. Pronunciar e entoar de 
xeito claro e intelixible. 
B5.2. Valorar as linguas como 
medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países. 
B5.3. Producir textos escritos 
sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e 

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula 
facendo un esforzo por utilizar a lingua estranxeira, cunha 
pronunciación clara, aceptable e comprensible dos esquemas 
fónicos e fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir 
algunha vez por solicitude das persoas interlocutoras, e pide 
axuda e aclaracións aos compañeiros e ás compañeiras cando 
non progresa a comunicación.  
PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción de 

CCL,CAA,CSC,
CCEC,CD 



 

 

expresións habituais propias do 
nivel. 
B5.6. Distinguir, e aplicar á 
comprensión e á produción do 
texto, a función ou as funcións 
comunicativas máis relevantes 
do texto e un repertorio dos 
seus expoñentes máis comúns 
B5.7. Utilizar as experiencias 
lingüísticas e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas 
que coñece, para establecer 
similitudes e diferenzas coa 
nova lingua e desenvolver unha 
competencia comunicativa 
plurilingüe 
B5.10. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas. 

traballos e outros textos, para facerse comprensible case 
sempre. 
PLEB5.3. Utiliza as convencións máis habituais propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a 
quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a 
atención, facer preguntas por preferencias, expresar opinións, 
etc.) en rexistro estándar. 
PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns 
propios do seu nivel para realizar as funcións comunicativas, 
así como os patróns discursivos de uso máis frecuente para o 
propósito comunicativo.  
PLEB5.6. Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas 
máis habituais para comprender e expresar en rexistros 
estándar intencións e significados mediante as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e reflexiona sobre a 
utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 
PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos en 
rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e 
comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 
PLEB5.9. Participa en proxectos nos que se utilizan varias 
linguas. 

 
 
B) Criterios de avaliación  2º e 4º de ESO 
 
1.Comprender a idea xeral e as informacións específicas máis relevantes de textos orais, emitidos 
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns, se se fala amodo e con claridade. 
A través deste criterio apreciarase a capacidade do alumnado para comprender o esencial de 
diálogos emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais, aínda que non se comprenda a súa 
totalidade. Trátase de avaliar esencialmente se se identifica o significado de instrucións, 
comentarios, preguntas e respostas, diálogos curtos, descricións e narracións curtas. 
2. Comunicarse oralmente participando en conversas e simulacións sobre temas coñecidos ou 
traballados con anterioridade, empregando as estratexias axeitadas para facilitar a continuidade da 
comunicación e producindo un discurso comprensíbel e acaído á intención da comunicación. 
Este criterio avalía a capacidade de se comunicar oralmente participando en conversas, reais ou 
simuladas, arredor de temas coñecidos. Estas consistirán esencialmente en formular e responder 
preguntas, intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en 
situacións predicíbeis,  empregando os recursos lingüísticos e as estratexias que aseguren a 
comunicación. As producións poderán ter algunhas incorreccións léxicas, morfosintácticas ou 
fonéticas que non empecen a comunicación. 
3. Recoñecer a idea xeral e tirar información específica de textos escritos axeitados á idade, con 
apoio de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros relacionados con algunhas 
disciplinas do currículo.  



 

 

A través deste criterio apreciarase a capacidade para comprender textos diversos: instrucións, 
correspondencia, descricións e narracións curtas, mensaxes, inquéritos, etc., aplicando estratexias 
básicas de lectura como a inferencia de significados polo contexto ou por elementos visuais, ou a 
comparación coas linguas que coñece. 
Con este criterio tamén se avalía a capacidade de ler textos, en soporte papel ou dixital, de certa 
extensión, para aprender ou para gozar da lectura, recorrendo ao dicionario cando sexa mester. 
4.Redactar textos curtos en diferentes soportes empregando as estruturas, as funcións e o léxico 
axeitados, así como algúns elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, e respectando as 
regras elementais de ortografía e de puntuación. 
Este criterio avalía a capacidade para redactar, aínda que de maneira elemental, notas, descricións, 
correspondencia postal ou electrónica, ou mensaxes. Os textos conterán as palabras de uso habitual, 
oracións simples e conectos básicos. Valorarase tamén a presentación clara, limpa e ordenada, en 
soporte papel ou dixital. 
5.Empregar o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira (morfoloxía, 
sintaxe e fonoloxía), en diferentes contextos de comunicación, como ferramenta de autoaprendizaxe 
e de autocorrección das producións propias e para comprender mellor as alleas. 
A través deste criterio apreciarase a capacidade do alumnado para aplicar os seus coñecementos 
sobre o sistema lingüístico, ao empregar os aspectos sonoros, de ritmo, entoación e organización da 
lingua en actividades diversas, e para reflexionar sobre a necesidade da corrección formal que fai 
posíbel a comprensión tanto das súas propias producións como das alleas. 
6. Identificar, empregar e pór exemplos dalgunhas estratexias empregadas para progresar na 
aprendizaxe. 
Este criterio pretende avaliar se se empregan as estratexias básicas que favorecen o proceso de 
aprendizaxe como: a capacidade de ir valorando os progresos, a reflexión sobre como aprende un/ha 
mesmo/a máis e mellor, a incorporación e aceptación do erro como parte do proceso de 
aprendizaxe; o emprego de formas diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o uso 
axeitado do dicionario para identificar a acepción axeitada ao contexto; o emprego de recursos 
bibliográficos, informáticos e dixitais para recadar información, ampliar ou revisar aspectos 
traballados na aula, etc. 
7.Empregar de maneira guiada as tecnoloxías da información e a comunicación para procurar 
información, producir mensaxes a partir de modelos e para establecer relacións persoais, amosando 
interese polo seu emprego. 
Trátase de valorar con este criterio a capacidade de empregar as tecnoloxías de información e a 
comunicación como ferramenta de comunicación e aprendizaxe, en actividades habituais da aula e 
para establecer relacións persoais. As comunicacións que se establezan versarán arredor de temas 
familiares traballados con anterioridade e realizaranse a partir de modelos. Tamén se terá en conta a 
actitude cara á lingua estranxeira, os intentos por utilizala e se se valora a diversidade lingüística 
como elemento enriquecedor. 
8.Identificar algúns elementos culturais ou xeográficos propios dos países e culturas onde se fala a 
lingua estranxeira e amosar interese por coñecelos. 
Este criterio pretende comprobar que se coñecen algúns trazos relevantes do contexto sociocultural 
e xeográfico dos países onde se fala a lingua estranxeira e se amosa interese e aprezo por hábitos 
culturais distintos aos propios e actitudes de respecto cara aos valores e comportamentos doutros 
pobos.  
     
 I. HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
   1. Identificar e extraer  a información global e específica en textos orais sobre temas que resulten 



 

 

familiares ao alumno e en textos escritos, sinxelos e de extensión limitada, tendo que predecir o 
significado dalgúns elementos a través do contexto.  
   2. Participar en intercambios orais breves, relativos a situacións coñecidas, empregar unha linguaxe 
sinxela e incorporar expresións usuais nas relacións sociais.  
   3. Ler individualmente, utilizando o dicionario con eficacia, demostrando a comprensión a través 
dunha tarefa específica. 
   4. Redactar mensaxes textos sinxelos sobre temas cotiáns utilizando os conectores e o léxico 
apropiados, e que sexan comprensibles para o lector.  
 
 Rúbrica de avaliación por estándares de aprendizaxe 
 
A xeito de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade inclúese un modelo 
que pode empregarse para cada unha das unidades do método e cómpre que se cubra indicando a 
actividade concreta da unidade que avalía cada estándar de aprendizaxe, o nivel de adquisición e o 
instrumento para avaliar que empregou. 
 
Os estándares de aprendizaxe agrupáronse nos catro bloques lingüísticos (comprensión oral, 
produción oral, comprensión escrita e  produción escrita). 
 
 

Estándares de aprendizaxe 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Capta os puntos principais e 
detalles relevantes de indicacións, 
anuncios, mensaxes e 
comunicados curtos e articulados 
de maneira lenta e clara, sempre 
que as condicións acústicas sexan 
boas e o son non estea 
distorsionado. 

         

2. Entende o esencial do que se lle 
di en transaccións e xestións cotiás 
e estruturadas. 

         

3. Identifica o sentido xeral e os 
puntos principais dunha conversa 
formal ou informal entre 
dous/dúas ou máis 
interlocutores/as que ten lugar na 
súa presenza, cando o tema lle 
resulta coñecido e o discurso está 

         



 

 

articulado con claridade, a 
velocidade media e nunha 
variedade estándar da lingua. 

4. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, 
descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese, cando se lle 
fala con claridade, amodo e 
directamente e se o interlocutor 
está disposto a repetir ou 
reformular o dito. 

         

5. Comprende, nunha conversa 
formal ou entrevista na que 
participa, o que se lle pregunta 
sobre asuntos personais, 
educativos, ocupacionais ou do seu 
interese, así como comentarios 
sinxelos e predicíbeis relacionados 
cos mesmos, sempre que poida 
pedir que se lle repita, clarexe ou 
elabore algo do que se lle dixo. 

         

6. Distingue, co apoio da imaxe, as 
ideas principais e información 
relevante en presentacións sobre 
temas educativos, ocupacionais ou 
do seu interese. 

         

7. Identifica a información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do seu interese 
articulados con lentitude e 
claridade cando as imaxes axudan 
á comprensión. 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Fai presentacións curtas e 
ensaiadas, ben estruturadas e con 
apoio visual, sobre aspectos 
puntuais de temas do seu interese 
ou relacionados cos seus estudos 
ou ocupación, e responde a 
preguntas curtas e sinxelas dos 
oíntes sobre o contido das 
mesmas. 

         

 2. Desenvólvese axeitadamente en          



 

 

xestións e transaccións cotiás 
como son as viaxes, o aloxamento, 
o transporte, as compras e o 
tempo de lecer, seguindo as 
normas de cortesía básicas (saúdo 
e tratamento). 

 3. Participa en conversas informais 
cara a cara ou por teléfono ou 
outros medios técnicos, nas que 
establece contacto social, 
intercambia información e expresa 
opinións e puntos de vista, fai 
invitacións e ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou instrucións, ou 
discute os pasos que cómpre 
seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

         

4. Toma parte nunha conversa 
formal, xuntanza ou entrevista de 
carácter académico ou 
ocupacional, intercambiando 
información abonda, expresando 
as súas ideas sobre temas 
habituais, dando a súa opinión 
sobre problemas prácticos cando 
se lle pregunta directamente, e 
reaccionando de maneira sinxela 
diante de comentarios, sempre 
que poida pedir que se lle repitan 
os puntos clave se o precisa. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con axuda da imaxe, 
instrucións de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos 
ou de máquinas, así como 
instrucións para a realización de 
actividades e normas de 
seguridade. 

         

2. Entende os puntos principais de 
anuncios e material publicitario de 
revistas ou Internet formulados de 
maneira simple e clara, e 
relacionados con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos persoal, 
académico e ocupacional. 

         



 

 

3. Comprende correspondencia 
persoal en calquera formato na 
que se fala dun/ha mesmo/a; 
descríbense persoas, obxectos e 
lugares; nárranse acontecementos 
pasados, presentes e futuros, reais 
ou imaxinarios, e exprésanse 
sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 

         

4. Entende o esencial de 
correspondencia formal na que se 
lle informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional. 

         

5. Capta as ideas principais de 
textos xornalísticos curtos en 
calquera soporte se os números, os 
nomes, as ilustracións e os títulos 
vehiculan gran parte da mensaxe. 

         

6. Entende información específica 
esencial en páxinas Web e outros 
materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionais, 
ou do seu interese, sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

         

7. Comprende o esencial de 
historias de ficción curtas e ben 
estruturadas e faise unha idea do 
carácter dos distintos personaxes, 
as súas relacións e do argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un inquérito sinxelo 
con  con información persoal e 
relativa á súa formación, 
ocupación, intereses ou afeccións. 

         

2. Escribe apuntamentos e 
mensaxes nas que se fan curtos 
comentarios ou se dan instrucións 
e indicacións relacionadas con 
actividades e situacións da vida 
cotiá e do seu interese. 

         

3. Escribe apuntamentos, anuncios          



 

 

e mensaxes curtas relacionadas 
con actividades e situacións da 
vida cotiá, do seu interese persoal 
ou sobre temas de actualidade, 
respectando as convencións e 
normas de cortesía e de etiqueta. 

4. Escribe informes moi curtos en 
formato convencional con 
información sinxela e relevante 
sobre feitos habituais e os motivos 
de certas accións, nos ámbitos 
académico e ocupacional, 
describindo de maneira sinxela 
situacións, persoas, obxectos e 
lugares e sinalando os principais 
acontecementos de maneira 
esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia persoal 
na que se establece e mantén o 
contacto social, intercámbiase 
información, descríbense en 
termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias 
personais; danse instrucións, fanse 
e aceptan ofrecementos e 
suxestións, e exprésanse opinións 
de maneira sinxela. 

         

6. Escribe correspondencia formal 
básica e curta, dirixida a 
institucións públicas ou privadas 
ou entidades comerciais, 
solicitando ou dando a información 
requirida de maneira sinxela e 
observando as convencións 
formais e normas de cortesía 
básicas deste tipo de textos. 

         

 
   II. REFLEXIÓNS SOBRE A LINGUA 
 
   1. Manifestar na práctica o coñecemento dos aspectos formais do código da lingua estranxeira 
(morfoloxía, sintaxes e fonoloxía), tanto a través de actividades sobre puntos concretos como pola súa 
correcta utilización nas tarefas de expresión oral e escrita. 
   2. Inducir regras de funcionamento da lingua estranxeira a partir da observación de regularidades e 
aplicar procesos de inducción e deducción. 
   3. Establecer relacións entre funcións da linguaxe, conceptos gramaticais e expoñentes lingüísticos. 
   4. Usar termos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticais, tanto no uso como na 
reflexión sobre eles. 



 

 

   5. Reformular de forma progresiva aquelas normas ou regras que se identifiquen como erróneas. 
    6. Identificar e usar as distintas formas lingüísticas asociadas á mesma función da linguaxe. 
 
   III. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS 
 
   1. Recoñecer elementos socioculturais que se presenten de forma explícita ou implícita nos textos 
cos que se traballa e identificar informacións culturais. 
   2. Usar rexistros, variedades, fórmulas e estilos adecuados á situación de comunicación, o 
interlocutor e a intencionalidade comunicativa. 
   3. Mostrar aprecio por visións culturais distintas á propia e actitudes de respecto cara aos valores 
doutros pobos. 
   4. Utilizar o coñecemento dos aspectos socioculturais que transmite a lingua estranxeira como 
contraste cos propios. 
   5. Valorar a cultura propia a partir do coñecemento doutras.  
   6. Aproximar as mensaxes que se desexa transmitir ás características do interlocutor, e respectar as 
diferenzas. 
   7. Apreciar o uso da lingua estranxeira como medio para establecer relacións con persoas de 
procedencias distintas. 
 

9. CONTIDOS MÍNIMOS  ESIXIBLES  

 Aínda que nos cursos 1º e 3º estos mínimos concrétanse nos estándares de aprendizaxe avaliables, 
para 2º e 4 curso propoñemos os seguintes. 

Os mínimos esixibles para cada apartado serán: 

Autonomía organizativa:  
 

 Asistencia regular 

 Caderno e “workbook” con todas as actividades realizadas 

 Levar ao día a folla de autocorreción 

 Boa presentación e coherencia na toma de apuntes 

 Cumprimento dos prazos fixados. 
 
Lingua oral e escrita: 
 

 Participación activa nas actividades de expresión oral 

 Presentación dos traballos da casa e da clase. 

 Realización dunha redación ao remate de cada unidade. 

 Boa presentación (marxes, caligrafía, ortografía…) 

 Realización e asimilación das correccións feitas polo profesor. 
 
 
Traballo en grupo: 
 

 Actitud colaboradora, participativa e solidaria, sen retrasar nin interromper o traballo do 
grupo 

 Participación activa na organización e planificación das actividades do grupo. 



 

 

 
 
Asimilación de contidos: 
 

Superar cunha nota mínima de cinco puntos a proba ou probas obxectivas realizadas ó longo da 
avaliación.  Os alumnos deben demostrar unha competencia comunicativa básica tanto oral como por 
escrito. Terán que ser capaces de comprender textos escritos e orais e realizar actividades sinxelas 
baseadas nos contidos traballados en clase. 

10. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN   

   Unha avaliación non pode ser fiable e obxectiva se, ademais dos resultados dos exames, non se 
valoran outros factores que teñen máis importancia se cabe no proceso de aprendizaxe. Aspectos 
como o traballo e interese do alumno, a súa actitude, colaboración e participación no 
desenvolvemento das actividades durante a clase, e a realización das tarefas en casa, son elementos 
fundamentais da avaliación. Por iso emplearemos os seguintes procedementos: 

   probas de avaliación inicial 
   probas a final das unidades e trimestrais 
   probas de comprensión e expresión orais  
   follas de auto corrección. 
   observación do traballo en clase e en casa 

   Tamén valoraranse aspectos tan importantes como a utilización do inglés na aula, a actitude positiva 
cara á materia, a colaboración no traballo en grupo.  
   A nota da proba escrita e oral representará o 70% da nota de cada avaliación. ( Ca seguinte 
distribución: “Reading & Writing 40%  Speaking 20% Listening 10%”. O traballo na aula e na casa,o 
caderno de traballo e a actitude persoal representará o 30% da nota de cada avaliación. Dentro 
deste 30 %, a importancia concedida a cada apartado dependerá das distintas actividades e tarefas 
programadas así coma das carencias detectadas en cada grupo. En calquera caso, para unha 
avaliación positiva será necesario obter na proba escrita un mínimo de 5 puntos 
   Ao ser o inglés unha materia de contidos progresivos, non haberá exame de recuperación despois 
de cada avaliación. A cualificación final de curso será o resultado da media ponderada das tres 
avaliacións do curso, segundo as seguintes porcentaxes: 

       20% a primeira avaliación 

       35% a segunda avaliación 

       45% a terceira e última avaliación 

 Os criterios de promoción serán os establecidos no P.E.C. do Centro. Na convocatoria de 
setembro o proceso avaliador realizarase a través dunha proba escrita e/ou oral, tendo que obter 
unha cualificación de 5 ou máis para ser apto na materia. 
 

  11.PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 



 

 

 A recollida de información sobre a situación específica de cada alumno en colaboración co 
Departamento de Orientación, a Xefatura de Estudos e cos titores/titoras que lles impartiron clase en 
cursos anteriores. 

A realización destas probas terá carácter de autoavaliación, como vimos facendo nos cursos 

anteriores. Consistirán en exercicios orais e escritos sobre os contidos que os alumnos cursaron o ano 

anterior. 

 

 12.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
      Os alumnos serán avaliados por medio de dous exámenes por trimestre, traballos escritos e orais que 

presentaran na clase, exercicios que se lles manden para a casa ou se fagan na clase. 
 
 13. ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN 
 
   Hai unha relación moi estreita entre os aspectos da aprendizaxe dunha lingua que os alumnos 
consideran como difíciles e os erros que cometen. Para axudarlles a superar esta situación, terán que 
realizar follas de auto corrección de erros. Ademais presentarase aos alumnos que teñan a materia 
pendente durante este curso, unha serie de exercicios de reforzo para recuperar aqueles contidos que 
non dominan.  

     I. CONTIDOS ESIXIBLES 

   Os alumnos con idioma estranxeiro pendente deben demostrar unha competencia comunicativa 
básica tanto oral como por escrito. Terán que ser capaces de comprender textos escritos e orais e 
realizar actividades sinxelas baseadas nos contidos traballados no curso anterior. 

 
       II. CRITERIOS PARA SUPERAR AS MATERIAS PENDENTES POLA   AVALIACIÓN CONTINUA 
 

   A superación das avaliacións do curso no que están matriculados supón a recuperación inmediata 
do curso pendente. Tendo en conta que a materia de idioma estranxeiro, é unha materia de contidos 
progresivos, a demostración da competencia comunicativa oral e escrita no curso no que o alumno 
está matriculado supón a recuperación da materia pendente do curso anterior. 
 

14. PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO DA ESO  

Para este alumnado farase un seguimento semanal da súa evolución e nas reunións de departamento 
elaboraranse os materiais e recursos necesarios para implementar ese reforzo.  

Para a cualificación do alumnado que asiste ao programa por repetir curso ou por promocionar por 
imperativo legal, farase un seguimento continuo do seu proceso de aprendizaxe e na súa avaliación 
terá especial consideración a aportación do profesor responsable do programa.  

Para a cualificación do alumnado que asiste ao programa por pasar de curso coa materia 
instrumental de lingua estranxeira suspensa, tamén se fará un seguimento da súa evolución, de 
forma que si vai acadando os obxectivos e competencias terá superada a materia pendente, e se non 
fose así haberá unha proba obxectiva para superala. 



 

 

   En relación á recuperación dos alumnos con inglés pendentes de anos anteriores este departamento 
acorda unha triple actuación:  
 
 -  A recuperación da materia por medio da avaliación continua do curso no que esta matriculado. 
 
  - Establecer un Caderno de actividades como instrumento para facilitar actividades dos contidos a 
recuperar. 
 
   -Realización dunha proba final dos contidos mínimos da materia ao remate de curso (fixarase a 
data para o mes de Maio e Setembro). 

 
15. Medidas de ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
   Cada alumno/a ten a súa propia capacidade para aprender cousas e para retelas, sen que iso sexa 
sinónimo da súa capacidade intelectual, e todos os alumnos poden alcanzar un nivel 
mínimo,independentemente do ritmo de traballo que poida ter cada quen. . Por unha banda a través 
dunha reciclaxe continua de estruturas e vocabulario, ofrecense amplas oportunidades de reforzo 
aos alumnos/as con menos capacidade e por outro a ampliación de materia aos que teñen máis nivel. 
A motivación do alumno/a para aprender é moi complexa, sobre todo tratándose dun idioma, posto 
que depende de varios factores: por un lado, do historial de éxito ou de fracaso que tivese até ese 
momento e, polo outro lado, do proceso de aprendizaxe que seguise. Isto influirá notabelmente 
tanto no nivel de motivacións individuais como na maneira máis lóxica e funcional de presentarlles 
todos os contidos. 

O noso plan de actuación basarase en:  
   •Adaptar o material didáctico. 

   •Variar a metodoloxía segundo as necesidades de cada alumno e alumna. 

   •Propor actividades de aprendizaxe diferenciadas. 

   •Organizar grupos de traballo flexibles. 

   •Ampliar ou reducir bloques de contidos segundo o interese e a capacidade do alumnado. 

 
16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR E PROXECTO LINGÜISTICO DO CENTRO 
 
O Departamento de Lingua Inglesa ten pensado realizar as seguintes actividades para o fomento da 
lectura nos seus tres aspectos: 
 

   I.  DESENVOLVEMENTO DA COMPRENSIÓN LECTORA: Libros de lectura, test de lectura rápida. 
 
   II. FOMENTO DA LECTURA:Read and grade a Book, Imaginary Friend. 
 
   III. EDUCACIÓN DOCUMENTAL:Ciber Trail. 
 

Todas as actividades propostas poden ser desenvoltas tanto a nivel de aula, en relación coa 
Biblioteca e Aula de Informática e tamén formando parte das actividades complementarias e 
extraescolares. 
   Do mesmo xeito que se fixo no curso anterior o departamento seleccionará e proporá lecturas 
adaptadas para os diferentes cursos da ESO para a súa lectura en lingua inglesa na “Hora de Ler”. 



 

 

De xeito que noso centro é plurilingüe  o departamento esta directamente implicado no proxecto 
lingüistico.  

 
             
               17. ACCiÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 
 

   I. OBXECTIVOS 
1-Lograr a consecución dos obxectivos que, a lexislación vixente propón para a lingua estranxeira. 
2-Facilitar o acceso do alumnado a tecnoloxías de vangarda dentro da aula para levar a cabo a 
metodoloxía propia dunha lingua en auxe na sociedade actual. 
3-Potenciar o éxito académico ó maior número de alumnos posible. 
4-Actualización da aprendizaxe e acercamento á contextos e situacións reais polo uso cotiá das novas 
tecnoloxías. 
 
    II. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES 
 
Como toda lingua, a lingua inglesa necesita ser falada, escrita, lida e escoitada. As sesións de clase 
han de ser participativas, interactivas e acercarse o máis posible a contextos reais. Así, cada alumno, 
ademais de realizar as actividades do libro de texto e do libro de exercicios, poderá realizar outras 
actividades utilizando diversos medios audiovisuais, como o lector de CDs, DVD, ordenador, Internet, 
e as aulas Abalar. No curso anterior concedeuse unha sección bilingue para 1ºde ESO na materia de 
Proxecto Interdisciplinar que terá continuación no presente curso. No presente curso concedeuse ao 
centro a denominación de centro plurilingüe. Polo que a lingua vehicular da materia de Tecnoloxía 
será o inglés. Finalmente temos concedido un auxiliar de conversa.               Do mesmo xeito que 
fixemos no curso anterior participaremos no plan Proxecta, no presente curso tratarase o tema da 
Escola Ecolóxica. 
 
18. ACCIÓNS DE EDUCACIÓN EN VALORES E DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
   Desde unha perspectiva integral do proceso educativo, consideramos que o ensino de lingua 

inglesa non pode desligarse dunha formación en valores cívicos e democráticos que contribúan a 

formar cidadáns libres; entendemos que os contidos relacionados coa convivencia e a solidariedade 

deben estar presentes na aula e en todo o entorno escolar; desde a nosa experiencia docente, 

consideramos de grande importancia o tratamento de temas como: 

  A educación emocional. 
 

 A educación para a paz e o diálogo. 

 A educación ambiental. 

 A educación sexual e para a saúde. 

 A educación vial. 

 A educación para un consumo responsable. 

 A educación contra a violencia de xénero, os estereotipos sexistas e a homofobia. 
 



 

 

Neste ámbito, utilizaremos o cine, a prensa, a televisión e internet como instrumentos didácticos que 
permitan unha reflexión actualizada sobre o tema, ao fío da problemática social máis vixente en cada 
momento. 
 
19. MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS INCLUIDOS OS LIBROS DE TEXTO 

    
   Os libros de texto do presente curso son da editorial Burlington Books tratase do método “Build 
UP”. Cada unidade dos libros de texto está dividida en seccións: 
 
- Na primeira faise unha introdución do tema sobre o que virarán as actividades e basicamente 
trabállase co vocabulario da unidade. 
- Na segunda presentamos e traballamos os contidos gramaticais da unidade. A presentación da 
gramática faise de forma simple; utilizando esquemas, exemplos e potenciando a dedución de 
regras. 
- Noutras seccións trabállanse as catro macro-destrezas para mellorar a competencia comunicativa 
e a fluidez. 
- Na última revísase o material aprendido na unidade, isto permite unha aprendizaxe progresiva, 
acumulativa e afianzada. 
O alumno ocupa unha posición central no proceso de ensino-aprendizaxe. O obxectivo principal é 
mostrar aos alumnos como aprender, como repasar, como comprobar o seu progreso e como 
desenvolver estratexias adecuadas para utilizar as 4 destrezas. 
   A competencia do alumno desenvólvese expoñéndoo a unha ampla gama de situacións, 
contextos e textos. Ademais, propóñenselle tanto actividades individuais como en colaboración cos 
seus compañeiros, creando así un contexto de comunicación máis real. 
   Contamos tamén cos seguintes materiais e recursos didácticos:      
    Fichas de traballo, dicionarios, gramáticas, libros de lectura, DVDs e CD-ROMs. No curso de 1º e 
2º de E.S.O. farase unha utilización prioritaria dos recursos informáticos, de acordo ca integración 
no centro no programa ABALAR. 



 

 

O departamento de inglés proponse establecer un servizo de préstamo de diversos materiais en inglés: Libros 
de lectura, cursos de inglés en CD-ROM así como DVD`s en versión orixinal con subtítulos.  Así mesmo 
continuaremos co proxecto da aula de idiomas e utilizando coma canle de comunicación a páxina do centro. 

 
  20. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 
   Esta contemplada a asistencia a unha obra de teatro en inglés e a visualización de películas en versión orixinal 
con subtítulos. Ademais,e seguindo as directrices da CCP do centro, desde o departamento de inglés tratarase de 
fomentar a participación en todas as actividades e celebracións tanto as autóctonas como as que teñen unha 
orixe anglosaxón como pode ser Halloween, Easter, etc. 
Esperamos que, como sucedeu o curso anterior, a auxiliar de conversa se implique e axude nas mesmas. 

 
21. PROCEDEMENTO E SISTEMÁTICA DE CONTROL, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO GRAO DE CONSECUCIÓN 
DAS COMPETENCIAS CLAVE E OBXECTIVOS DA ETAPA, POR PARTE DO ALUMNADO 

   Na avaliación inicial  detectáranse os problemas de coñecementos básicos non afianzados polo que si fora  
necesaria faremos unha revisión dalgúns contidos do ano anterior que poidan estar mal afianzados.  

    

22. PROCEDEMENTO E INDICADORES PARA AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN /PRÁCTICA DOCENTE 

 

   Logo da primeira avaliación, realizarase na reunión de departamento unha análise pormenorizada do grao de 

cumprimento dos obxectivos iniciais e do avance do alumnado.Se os resultados desta autoavaliación non 

resultan satisfactorios, procederase a unha revisión da metodoloxía empregada, así como a unha renovación do 

material de traballo e a un maior emprego de actividades de reforzo. 

Estas reunions e revisions faranse con  regularidade ao longo do curso, nas reunións de departamento e terán a 
súa concreción na memoria final do departamento.  

As propostas e conclusións da memoria final de curso serán tidas en conta para a elaboración da programación 
do ano seguinte. 

 

 
 
 

 

Departamento de Francés                                         Prof: José Manuel Penedo Casas 

Introducción 

O departamento de Francés para o ano 2015/2016 é unipersoal e terá ao seu cargo un grupo de 
primeiro (15 alumnos), un grupo de segundo (cinco alumnos) e un grupo de terceiro (14 alumnos). 

Cabe mencionar nesta introducción a participación do departamento no Proxecto de Centro, que 
ten por título "As viaxes", unha temática que servirá de eixe vertebrador para diferentes actividades que 
se levarán a cabo ao longo do ano como presentacións,  exposicións orais, con ou sin apoio multimedia, 
cartas, poemas, cancións, interaccións etc. A temática invita a tratar elementos socioculturais moi 
diversos e moi amplios e tratarase de implicar ao alumnado para que participe nas actividades que lle 



 

 

permitirán descubrir diferentes culturas. En calquera caso, respectaranse os contidos establecidos nesta 
programación 

Os diferentes apartados que se tratarán nesta programación son os seguintes: 

  

- A contribución da área de Lingua Francesa ao logro das competencias básicas. 

- Os procedementos para a realización da avaliación inicial. 

- A secuencia de obxectivos, contidos e criterios de avaliación para cada curso. 

- Os estándares de aprendizaxe secuenciados por cursos e trimestres. 

- Os instrumentos para a valoración dos estándares de aprendizaxe e os criterios de cualificación. 

- A metodoloxía e os materiais curriculares. 

- Os mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva. 

- As medidas de atención á diversidade. 

- O programa de reforzo para o alumnado que non superara a área en anos anteriores. 

- As actividades complementarias e extraescolares. 

- O Departamento de Francés e a lectura 

- O Departamento de Francés e as TICs 

- A programación da educación en valores 

- As accións de contribución ao plan de convivencia 

- Os procedementos para avaliar a propia programación 

A contribución da área de Lingua Francesa ao logro das competencias básicas 

Non cabe dúbida de que as linguas estranxeiras contribúen notablemente ao logro da 
competencia lingüística pois ofrecen numerosas oportunidades para interactuar en situacións de 
comunicación. Situacións de comunicación que se producirían, no caso das linguas estranxeiras, en 
contacto con sociedades diferentes e polo tanto cos seus rasgos culturais e sociais propios, co que a 
materia contribúe dunha maneira notable á valoración dos elementos do patrimonio artístico francés 
(Conciencia e expresións culturais / Competencia social e cívica). A área de Lingua Francesa poderá, por 
outra parte, axudar a desenvolver a habilidade do alumnado para aprender a aprender, xa que o estudo 
continuado da propia área xunto cos coñecementos que ten noutras linguas, levarano a establecer 
mecanismos e pautas para deducir palabras ou expresións descoñecidas nunha situación de 
comunicación determinada. Os propios erros serán en certo modo a base da súa aprendizaxe e da 
paulatina mellora das habilidades comunicativas. Non podemos por outra parte atribuirlle á área de 
Lingua Francesa a capacidade de contribuír decisivamente á competencia matemática ou a competencia 
en ciencia e tecnoloxía, e tampouco ao sentido de iniciativa e espíritu emprendedor do alumnado, a non 



 

 

ser dun modo transversal e a través de actividades puntuais, pero si o de achegalo ao mundo dixital 
(competencia dixital) e ao do tratamento da información a través das múltiples actividades en rede que 
se levarán a cabo ao longo do ano. 

 Os procedementos para a realización da avaliación inicial. 

En todos os cursos excepto en primeiro, levarase a cabo nas primeiras sesións unha serie de 
actividades de repaso, tanto orais como escritas, co obxecto de comprobar os coñecementos 
teoricamente adquiridos en anos anteriores. Estas actividades servirán de avaliación inicial e permitiranlle 
ao docente valorar a necesidade ou non de continuar con tarefas de revisión. No caso do terceiro curso, 
procederase á lectura e estudo dunha obra adaptada de Alexandro Dumas, “La tulipe noire” (edición 
Vicens Vives, colección “chat noir”), un libro teoricamente moi asequible para un grupo de 3º, o que lle 
permitirá ao alumnado repasar e afianzar conceptos gramaticais moi básicos. Así mesmo, a obra 
introduce elementos históricos e culturais significativos. Cabe a posibilidade de cambiar o citado libro por 
outro ou por actividades relacionadas co proxecto de centro, este ano titulado "As viaxes". 

Secuencia de obxectivos, contidos e criterios de avaliación para o primeiro curso 

Obxectivos 

- Comprender a información global e esencial de mensaxes orais sinxelas relacionadas coa vida de cotío e 
cos temas tratados na aula. 

- Percibir e reproducir os elementos de pronunciación, entoación e ritmo da lingua. 

- Entender e utilizar o francés como lingua de comunicación dentro da aula. 

- Producir mensaxes orais e escritas sinxelas ou textos de imitación a partir de pautas. 

- Dominar a estructura básica da frase e construir pequenos textos, organizando as ideas e a información 
de forma coherente e comprensible. 

- Organizar o propio traballo con eficacia, utilizando o material de aprendizaxe básico (libro de texto, 
cadros gramaticais, caderno persoal, dicccionario…) 

- Fomentar unha actitude favorable cara á materia, facendo participar aos alumnos de forma activa e 
receptiva. 

- Aplicar estratexias de comprensión na comunicación oral e escrita para capta-lo sentido dunha mensaxe 
sin necesidade de entendelo exhaustivamente. 

- Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico do idioma estranxeiro. 

- Adaptarse ao traballo en grupo, respectando aos compañeiros, colaborando e asumindo con 
responsabilidade as tarefas que deban realizarse. 

- Utilizar o vocabulario e as estructuras adecuadas segundo o tema nuhna situación comunicativa 
concreta, tanto oral como por escrito. 

Contidos 1º curso 



 

 

1º trimestre 

Conceptos lingüísticos 

Comment tu t´appelles? Je m´appelle …. 

Qui est-ce? / qu´est-ce que c´est? C´est un/une 

Comment il / elle s´appelle? Il / elle s´appelle … 

Comment on dit? / Qu´est-ce que ça veut dire? 

Qu´est-ce qu´il faut faire? Il faut… 

Artigos definidos e indefinidos 

Os adxectivos regulares 

Presente do verbo “être”, “faire”, os verbos regulares 

On = nous 

A negación 

Conceptos pragmáticos / discursivos 

Saúdar e comunicar na aula 

Identificar unha cousa, unha persoa 

Presentarse, presentar una persoa 

Describir brevemente unha persoa 

Expresar gustos 

Indicar unha cantidade 

Negar 

Conceptos léxicos 

Material escolar, vocabulario da aula 

As cores 

Os saúdos 

Os números ata o 60 

Adxectivos para describir persoas 



 

 

Verbos de acción 

Deportes e aficións 

Conceptos socioculturais 

Proxecto de centro “as viaxes” 

Tintin, Asterix 

O francés e as outras linguas 

O sistema escolar francés e noutros países 

2º trimestre 

Conceptos lingüísticos 

O verbo “avoir” 

Os adxectivos de nacionalidades 

Habiter à, au, en ... 

Pourquoi / parce que 

Quel, quelle, quels, quelles 

Combien, combien de... 

Os adxectivos posesivos (1) 

O imperativo  

Avoir mal à la / au / aux e as partes do corpo 

Conceptos pragmático / discursivos 

Informarse sobre a identidade / características dunha persoa ou animal 

Indica-la idade, a nacionalidade 

Invitar, aceptar ou declinar unha invitación 

Decir e informarse da data 

Expresa-la causa 

Expresa-la cantidade 

Contar ata 1000 



 

 

Dar ordes e instruccións 

Expresar sensacións e sentimentos 

Conceptos léxicos 

Cidades, países, días da semana, nacionalidades 

Os números ata o 1000 

As partes do corpo  

As fórmulas de cortesía 

Conceptos socioculturais 

A mocidade en Francia e na Unión Europea 

A torre Eiffel 

3º trimestre 

Conceptos lingüísticos 

O verbo “prendre” (pres.) 

Os artigos partitivos 

Os adxectivos irregulares 

As preposicións de lugar 

Os verbos pronominais 

Sensibilización ao pasado e futuro 

Conceptos pragmáticos / discursivos 

Facer o pedido dun almorzo 

Presentar e describir aos membros da familia 

Situar no espacio 

Pedir e decir a hora, expresando os diversos momentos do día 

Relatar un día completo, falar de actividades, e do tempo 

Conceptos léxicos 

A comida 



 

 

A familia 

A roupa 

As actividades diarias e os momentos do día 

As estacións e as sensacións físicas 

Conceptos socioculturais 

Un retrato da xuventude francesa 

Os franceses e as vacacións 

Os conceptos fonéticos propiamente ditos traballaranse a partir dos materiais didácticos e das 
situacións de comunicación plantexadas aos alumnos e non se levará a cabo un estudo dos mesmos 
dunha maneira sistemática e estructurada. 

Actitudes 

As actitudes son fundamentais para poder levar a cabo as actividades con éxito. Pídeselle ao 
alumnado unha actitude positiva e respecturosa, que aborde o estudo e as actividades plantexadas con 
interese e que colabore ordenadamente nas tarefas de grupo. As actividades orais de interacción entre o 
alumnado e o profesor serán constantes ao longo do ano, polo que é importante que este participe 
activamente nas mesmas perdendo a vergoña e certo sentido do ridículo que poida eventualmente sentir 
ao tratar de expresarse nun idioma que non lle resulta familiar. Así mesmo, o alumnado deberá valorar o 
coñecemento das linguas estranxeiras como instrumento para a comunicación intercultural. Ningún 
alumno será avaliado de forma positiva se non acata os contidos actitudinais. 

Criterios de avaliación 

Comprender as informacións específicas máis relevantes de mensaxes orais sinxelas e básicas emitidas 
cara a cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre situacións habituais de comunicación. 

Comunicarse oralmente coa facilidade suficiente para satisface-las necesidades de comunicación básicas 
de interacción na aula e participar en simulacións breves. 

Identificar e interpretar palabras e enunciados sinxelos pero contextualizados en situacións de 
comunicación significativas para o alumnado. 

Producir mensaxes significativas sinxelas de xeito guiado en papel ou en formato dixital cunha finalidade 
comunicativa e con axuda de modelos que previamente foran aprendidos oralmente. 

Comparar aspectos da vida cotiá dos países nos que se fala a lingua estranxeira cos propios. 

 

Secuencia de obxectivos, contidos e criterios de avaliación para o 2º curso 

- Comprender a información global e esencial de mensaxes orais sinxelas relacionadas coa vida de cotío e 
cos temas tratados na aula. 



 

 

- Percibir e reproducir os elementos de pronunciación, entoación e ritmo da lingua. 

- Entender e utiliza-lo francés como lingua de comunicación dentro da aula. 

- Producir mesaxes escritas sinxelas ou textos de imitación a partir de pautas. 

- Dominar a estructura básica da frase e construir pequenos textos, organizando as ideas e a información 
de forma coherente e comprensible. 

- Organizar o propio traballo con eficacia, utilizando o material de aprendizaxe básico (libro de texto, 
cadros gramaticais, caderno persoal, dicccionario…) 

- Fomentar unha actitude favorable cara á materia, faciendo participar aos alumnos de forma activa e 
receptiva. 

- Aplicar estratexias de comprensión na comunicación oral e escrita para capta-lo sentido dunha mensaxe 
sin necesidade de entendelo exhaustivamente. 

- Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico do idioma estranxeiro. 

- Adaptarse ao traballo en grupo, respectando aos compañeiros, colaborando e asumindo con 
responsabilidade as tarefas que deban realizarse. 

- Utilizar o vocabulario e as estructuras adecuadas segundo o tema nuhna situación comunicativa 
concreta, tanto oral como por escrito. 

Contidos 2ºcurso 

1º trimestre 

Conceptos lingüísticos 

Reactivación dos coñecementos adquiridos 

Verbos “pouvoir”, “vouloir” en presente 

As preposicións de lugar  

Jouer à / faire du / jouer d´un ... 

Moi aussi / moi non plus 

O futuro próximo 

O passé composé  

Os adxectivos demonstrativos 

Conceptos pragmáticos / discursivos 

Communicar na clase 



 

 

Situar no espacio 

Describi-la habitación 

Falar das súas actividades e lecer 

Pedir unha cita 

Falar de proxectos inmediatos 

Expresar sensacións 

Contar acontecementos en pasado 

Indica-la pertenza 

Conceptos léxicos 

Expresións útiles para a clase 

A habitación, os mobles 

O lecer 

As sensacions (fame, sono, medo…) 

Verbos que se conxugan con “être” 

Roupa 

Conceptos socioculturais 

As cidades de Strasbourg et Avignon 

2º trimestre 

Conceptos lingüísticos 

O pasado composto dos verbos pronominais e en forma negativa 

Adxectivos posesivos (2) 

O futuro simple 

Os artigos partitivos  

O pronome “en” 

Conceptos pragmáticos / discursivos 

Describir unha casa 



 

 

Presentar unha familia 

Contar unha festa 

Falar de actividades profesionales 

Contar cousas que se fan na escola 

Expresar-la posesión 

Facer previsións  

Falar do futuro 

Pedir un producto nun comercio 

Expresar unha cantidade 

Conceptos léxicos 

Habitacións dunha casa, mobles 

A familia 

As profesións 

Os comercios 

Os productos da alimentación 

Expresións para referirse á cantidade 

Conceptos socioculturais 

As “crêpes” e a Bretagne 

3º trimestre 

Conceptos lingüísticos 

Os pronomes persoais complemento 

O imperativo e os pronomes 

O verbo “venir” + medio de transporte 

As outras negacións (ne ... rien / personne / jamais / plus) 

O comparativo e o superlativo 

Conceptos pragmáticos / discursivos 



 

 

Describir e comenta-la indumentaria dunha persoa 

Elexir un menu e facer o pedido 

Preguntar e indicarlle o camiño a unha persoa 

Dar a súa opinión  

Expresa-la negación 

Comparar 

Conceptos léxicos 

A roupa  

No restaurante 

A cidade 

Os medios de transporte 

A opinión 

Conceptos socioculturais 

Cantantes franceses e personalidades do mundo cultural 

Os conceptos fonéticos propiamente ditos traballaranse a partir dos materiais didácticos e das situacións 
de comunicación plantexadas aos alumnos e non se levará a cabo un estudo dos mesmos dunha maneira 
sistemática e estructurada. 

Actitudes 

As actitudes son fundamentais para poder levar a cabo as actividades con éxito. Pídeselle ao 
alumnado unha actitude positiva e respectuosa, que aborde o estudo e as actividades plantexadas con 
interese e que colabore ordenadamente nas tarefas de grupo. As actividades orais de interacción entre o 
alumnado e o profesor serán constantes ao longo do ano, polo que é importante que este participe 
activamente nas mesmas perdendo a vergoña e certo sentido do ridículo que poida eventualmente sentir 
ao tratar de expresarse nun idioma que lles resulta pouco familiar. Así mesmo, o alumnado deberá 
valorar o coñecemento das linguas estranxeiras como instrumento para a comunicación intercultural. 
Ningún alumno será avaliado de forma positiva se non acata os contidos actitudinais. 

Criterios de avaliación 

- Comprender a información xeral e específica de mensaxes orais emitidas cara a cara ou procedentes de 
distintos medios audiovisuais, sobre temas coñecidos e articulados con claridade e pausadamente. 

- Participar con progresiva autonomía en conversas espontáneas relativas ás necesidades na aula, e en 
simulacións nas que se narre ou describa experiencias persoais, plans e proxectos, empregando 
estruturas moi sinxelas. 



 

 

- Participar en situacións de comunicación escritas respectando as normas básicas dos intercambios 
escritos. 

- Comprende-lo significado global e algunhas informacións específicas de textos sinxelos sobre temas 
diversos, motivadores e adaptados á competencia lingüística en todo tipo de soportes.  

- Producir mensaxes escritas significativas nas que aparezan enunciados e textos curtos a partir de 
modelos, cunha finalidade determinada e cun formato prestablecido, tanto en soporte papel como 
dixital. 

. Comprende o sentido global e a información máis salientable de textos orais procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet, breves como instrucións e comunicados, con estruturas previamente 
traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades inmediatas e accións presentes moi habituais, 
sempre que se fale de xeito moi pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

Secuencia de obxectivos, contidos e criterios de avaliación para o 3º curso 

Obxectivos 

- Comprender a información global e específica de mensaxes orais emitidas en situacións de 
comunicación claramente definidas, ligadas a áreas léxicas previamente traballadas. 

- Comprender a información global e específica de textos escritos auténticos ou simplificados que 
presenten interese para os alumnos e que conteñan elementos léxicos e lingüísticos coñecidos. 

- Aceptar e utiliza-la lingua estranxeira como lingua de comunicación durante o desenvolvemento da 
clase. 

- Ler de forma comprensiva e autónoma textos sinxelos adecuados ás súas capacidades e aos seus 
intereses. 

- Producir mensaxes escritas sinxelas e coherentes, respectando as regras básicas do código escrito. 

- Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico para un usos creativo do idioma. 

- Recoñecer a importancia dos idiomas estranxeiros nunha sociedade cada vez máis intercomunicada.  

- Manter unha actitude receptiva e crítica fronte á información cultural que emana da sociedade francesa. 

- Respetar as opinións e produccións dos demais compañeiros. 

Comparar aspectos específicos da lingua estranxeira con outros idiomas coñecidos. 

Contidos do 3º curso 

1º trimestre 

Conceptos lingüísticos 

Repaso dos conceptos gramaticais teoricamente adquiridos 

Os adxectivos indefinidos (quelques, certains, plusieurs, tout, toute) 



 

 

Os comparativos 

Expresions de tempo (Il y a, depuis, prochain/e, dernier/ère) 

O particípio dalgúns verbos irregulares 

Il vaut mieux + infinitivo 

O acorde do participio 

Verbos irregulares 

Conceptos pragmáticos / discursivos 

Expresar unha preferencia 

Pedir e expresar unha opinión 

Comparar 

Informarse acerca dun horário 

Entender un anuncio 

Dar indicacións 

Expresa-la frecuencia 

Dar consellos 

Comparar cantidades 

Conceptos léxicos 

A lectura 

Os medios de transporte 

Palabras transparentes 

Conceptos socioculturais 

Os transportes 

A francofonía 

O mundo editorial 

Cantantes franceses (F. Cabrel, P. Kass) 

2ºtrimestre 



 

 

Conceptos lingüísticos 

Os pronomes persoais tónicos (rev.) 

Os pronomes “en”, “y” 

O comparativo de acción 

O imperfecto de indicativo 

Verbos pronominais (rev.) e outros verbos irregulares 

Os pronomes persoais complemento directo (rev.) 

Os pronomes persoais complemento indirecto 

Os pronomes despois das preposicións 

Pour + inf., afin de + inf. 

O presente continuo 

Conceptos pragmáticos / discursivos 

Comparar accións 

Interesarse por algo 

Protestar 

Expresa-la certidume, a esperanza, o arrepentemento 

Expresa-la sorpresa, o acordo ou o desacordo 

Expresa-la condición 

Intentar convencer  

Conceptos léxicos 

O mundo musical e os espectáculos 

O mundo editorial 

O cine 

Vocabulario variado 

Conceptos socioculturais 

La Bretagne 



 

 

O mundo audiovisual 

Cantantes franceses (F. Cabrel, M. Sardou, J. Brel ...) 

O cine francés 

3º trimestre 

Conceptos lingüísticos 

Revisión dos comparativos 

O empleo dos tempos de pasado 

Os verbos de opinión (rev.) 

Os pronomes relativosA forma pasiva 

Conceptos pragmáticos / discursivos  

Falar dun xornal 

Relatar acontecementos nos tempos de pasado 

Pedir e da-la súa opinión (rev.) 

Pedir información sobre outros 

Facer proxectos de futuro 

Conceptos léxicos 

As vacacións, a montaña, o mar, o mundo físico 

As profesións 

O mundo audiovisual 

Conceptos socioculturais 

As vacacións dos franceses 

Cantantes franceses (Piaf, P. Kass, Brassens, C. Bruni...) 

O teatro 

Algúns poetas e escritores franceses: Molière, A. Dumas, J. Prévert 

Os conceptos fonéticos propiamente ditos traballaranse a partir dos materiais didácticos e das 
situacións de comunicación plantexadas aos alumnos e non se levará a cabo un estudo dos mesmos dun 
xeito sistemático. 



 

 

Actitudes 

As actitudes son fundamentais para poder levar a cabo as actividades con éxito. Pídeselle ao 
alumnado unha actitude positiva e respectuosa, que aborde o estudo e as actividades plantexadas con 
interese e que colabore ordenadamente nas tarefas de grupo. As actividades orais de interacción entre o 
alumnado e o profesor serán constantes ao longo do ano, polo que é importante que este participe 
activamente nas mesmas. Así mesmo, o alumnado deberá valora-lo coñecemento das linguas estranxeiras 
como instrumento para a comunicación intercultural. Ningún alumno será avaliado de forma positiva se 
non acata os contidos actitudinais. 

Criterios de avaliación 

- Comprender a idea principal e alguns detalles relevantes de textos orais sobre temas concretos e 
coñecidos pólo alumnado. 

- Participar en conversas espontaneas relativas ás interaccións na aula, e en simulacións breves, relativas 
a situacións habituais e de interese persoal. 

- Participar en situacións de comunicación escritas respectando as normas básicas dos intercambios 
escritos. 

- Localizar en mensaxes escritas en diversos formatos e relacionadas cos intereses do alumnado 
información, así como explicitar e realizar inferencias directas baseadas no contexto. 

- Compoñer mensaxes escritas significativas atendendo ás persoas ás que van dirixidas, ao tipo de texto e 
á finalidade, tanto en soporte papel como dixital. 

- Comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países nos que se fala a língua estranxeira 
cos propios, identificando rasgos básicos e evitando os estereotipos. 

- Coñecer persoeiros relevantes da vida cultural, artística, política e económica francesa. 

- Coñecer e identifica-las normas básicas de gramática e morfoloxía en textos orais e escritos e utilizalas 
con certa corrección á hora de expresarse. 

- Os estándares de aprendizaxe por cursos e por trimestres. 

Levouse a cabo unha división dos estándares de aprendizaxe por trimestre divididos en 4 grandes 
bloques: “comprensión oral”, “producción oral”, “comprensión escrita” e “producción escrita”. 
Integrarase de forma transversal o  bloque “coñecemento da lingua e consciencia intercultural e 
plurilingüe” xa que o Proxecto de Centro no que participa o departamento ten por título “as viaxes”, unha 
temática claramente sociocultural e ligada ao plurilingüismo que se integrará en numerosas  das 
actividades propostas tanto en comprensión oral ou escrita como en producción oral e escrita . 

1º ESO 

Comprensión oral 

1º trimestre                          



 

 

- Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos persoais ou educativos (nome, 
idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita 
se o necesita. 

- Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas (números, datas, 
prezos, etc.) e temas con que teña moita familiaridade, e segue instrucións e consignas de aula. 

2º trimestre 

- Afianza as habilidades auditivas adquiridas ao longo do primeiro trimestre e as perfecciona. 

- Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos orais breves (instrucións e 
comunicados) con estruturas previamente traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades 
inmediatas, procedentes de medios audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de xeito pausado e 
ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

3º trimestre 

- Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos orais breves (instrucións e 
comunicados) con estruturas previamente traballadas, léxico moi común relacionado con necesidades 
inmediatas, procedentes de medios audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de xeito pausado e 
ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

. Comprende a información esencial en conversas breves e moi sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, ou a 
descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un lugar. 

Producción oral 

1º trimestre                          

-Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en 
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

. Fai e responde intelixiblemente e con accións colaborativas, preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e 
sobre actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en situacións de comunicación significativas 
para a súa idade e o seu nivel escolar. 

2º trimestre e 3º trimestre 

Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habituais relacionadas 
con necesidades inmediatas nas que pide e se dá información sobre lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 

Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que establece contacto social 
elemental, intercambia información moi básica, manifesta os seus gustos, fai invitacións elementais e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas para i Preséntase e dá e obtén información básica e 
sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses relativos a temas moi cotiáns, en 
conversas moi básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 



 

 

 

Comprensión escrita 

1º trimestre 

- Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese.  

- Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de 
estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

2º trimestre 

-Comprende información básica e sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala de si mesmo/a 
e sobre gustos, preferencias e intereses referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

3º trimestre 

-Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo sinxelo como 
menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 

Producción escrita 

1º trimestre 

- Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir información, ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu 
nivel escolar. 

2º trimestre 

- Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa ao seus datos persoais e 
intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, etc.). 

3º trimestre 

- Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e breves, 
relativas a necesidades inmediatas. 

- Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou 
expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) 
tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

 

 

2º ESO 

Comprensión oral 

1º trimestre 



 

 

. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en 
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

Utiliza de xeito espontáneo as formas de cortesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións, colaborando para entender e facerse entender, e fai e responde 
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre actividades moi comúns da vida social 
diaria e do tempo libre, en situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar. 

2º trimestre 

. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habituais relacionadas 
coa xestión e transaccións moi sinxelas relativas a necesidades inmediatas, nas que pide e dá información 
sobre lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o seu 
nivel escolar. 

- Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, intercambiar información moi básica, manifestar os seus gustos, 
facer invitacións e ofrecementos elementais (invitar a ir a unha actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, 
etc.), e pedir e dar indicacións moi básicas para ir a un lugar. 

3º trimestre 

- Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre o funcionamento de 
bens e servizos relativos a temas moi cotiáns (horarios dun museo, maneira de chegar, etc.), en conversas 
moi básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboración 
da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

Producción oral 

1º trimestre 

. Na maioría das actividades de aula, amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en 
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

- Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 
intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi básicas sobre temas predicibles, se pode 
solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender e 
facerse entender.  

2º trimestre 

. Afianza as habilidades comunicativas adquiridas no primeiro trimestre. 

. Desenvólvese entendendo o suficiente e facéndose entender en situacións moi habituais relacionadas 
con necesidades inmediatas nas que pide e se dá información sobre lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel escolar. 

3º trimestre 



 

 

- Afianza as habilidades adquiridas anteriormente. 

- Participa en conversas informais breves e moi básicas, cara a cara, nas que establece contacto social 
elemental, intercambia información moi básica, manifesta os seus gustos, fai invitacións elementais e 
ofrecementos, e pide e dá indicacións moi básicas para. Preséntase e dá e obtén información básica e 
sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses relativos a temas moi cotiáns, en 
conversas moi básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender.  

Comprensión escrita 

1º trimestre 

Comprende textos adaptados relativos a temas do seu interese. 

 

2º trimestre 

. Comprende avisos, obrigas e prohibicións básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de 
estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

- Comprende información básica e sinxela de correspondencia persoal breve na que se fala de si mesmo/a 
e sobre gustos, preferencias e intereses referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

 

3º trimestre 

- Reforza e asimila os estándares anteriores. 

- Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo sinxelo como 
menús, horarios, catálogos e listas de prezos. 

 

  

Producción escrita 

1º trimestre 

. Elabora textos sinxelos a partir de modelos, empregando expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir información, ou con intencións comunicativas propias da súa idade e do seu 
nivel escolar. 

 

- . Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e relativa aos seus datos persoais 
e intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, gustos, etc.). 

 

2º trimestre 

 

- Reforza, asimila e mellora as habilidades adquiridas anteriormente. 

 

- . Escribe notas, listaxes, tarxetas postais, felicitacións e mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e 
breves, relativas a necesidades inmediatas. 

3º trimestre 

. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, substituíndo unha palabra ou 
expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) 
tanto de forma manuscrita como en formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 



 

 

3º ESO 

Comprensión oral 

1º trimestre 

. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de compresión, axustándoo ás necesidades da tarefa 
(de comprensión global, lectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso: saca conclusións sobre a 
actitude do falante e sobre o contido baseándose na entoación e na velocidade da fala; deduce intencións 
a partir do volume da voz do falante; fai anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e infire 
o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as experiencias 
noutras linguas. 

Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e 
articulados de maneira lenta e clara, sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado. 

2º trimestre 

. Entende os puntos principais do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros docentes) nas que se 
utilicen frases feitas e estruturas sinxelas e previamente traballadas sobre datos persoais, horarios, 
prezos, números e preguntas sinxelas, e que se desenvolvan con lentitude e boa articulación. 

. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese, 
cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir 
ou reformular o dito. 

3º  trimestre 

. Comprende, nunha conversa formal na que participa (por exemplo, nun centro docente), preguntas 
sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses, preferencias e gustos persoais, 
etc.), sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

Comprende, nunha conversa formal na que participa (por exemplo, nun centro docente), preguntas 
sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses, preferencias e gustos persoais, 
etc.), sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

. Identifica as ideas principais de programas de televisión e de presentacións moi sinxelas e ben 
estruturadas sobre asuntos cotiáns predicibles ou do seu interese, previamente traballados, articulados 
con lentitude e claridade (por exemplo, noticias ou reportaxes breves), cando as imaxes constitúen 
grande parte da mensaxe. 

Producción oral 

1º trimestre 

. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos, e responde a preguntas breves e sinxelas 
de oíntes sobre o contido destas se se articulan clara e lentamente. 



 

 

2º trimestre 

Desenvólvese coa eficacia suficiente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, 
o transporte, as compras e o lecer (horarios, datas, prezos, actividades, etc.), seguindo normas de cortesía 
básicas (saúdo e tratamento), facéndose comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se lle 
repita ou repetir o dito. 

3º trimestre 

Participa en conversas informais breves, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas 
que establece contacto social, se intercambia información e se expresan opinións de xeito sinxelo e breve, 
se fan invitacións e ofrecementos, se piden e se ofrecen cousas, se piden e se dan indicacións ou 
instrucións, ou se discuten os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta, 
expresando o acordo ou o desacordo de xeito moi básico. 

Desenvólvese de maneira simple nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, para realizar un 
curso de verán), achegando a información necesaria, expresando de maneira sinxela as súas opinións 
sobre temas habituais, e reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de maneira lenta e 
clara, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

Comprensión escrita 

1º trimestre 

- Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos moi breves en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran parte da mensaxe. 

 

2º trimestre 

-Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e sinxelas de funcionamento e manexo de 
aparellos de uso cotián (por exemplo, unha máquina expendedora), así como instrucións sinxelas para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas (por exemplo, nun centro docente). 

3º trimestre 

. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na que se fala de si mesmo/a; se 
describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran acontecementos pasados, e se expresan de 
maneira sinxela sentimentos e desexos, plans e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

- Entende a idea xeral de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no 
contexto persoal ou educativo (por exemplo, sobre un curso de verán). 

- Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do seu interese (por exemplo, sobre unha 
cidade), sempre que poida reler as seccións difíciles. 

Producción escrita 

1º trimestre 



 

 

- Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o contacto social (por exemplo, 
con amigos/as noutros países), na que se intercambia información, se describen en termos sinxelos 
sucesos importantes e experiencias persoais, e se fan e se aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans). 

- Completa un cuestionario sinxelo con información persoal básica e relativa aos seus intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, para asociarse a un club internacional de xente nova).  

2º trimestre 

- Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.), onde fai comentarios moi breves ou dá 
instrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese, 
respectando as convencións e as normas de cortesía máis importantes. 

3º trimestre 

- Escribe correspondencia formal moi básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas, ou a 
entidades comerciais, fundamentalmente para solicitar información, respectando as convencións formais 
e as normas de cortesía básicas deste tipo de textos, e fai unha presentación do texto limpa e ordenada. 

Instrumentos para a valoración dos estándares de aprendizaxe e criterios de cualificación 

Os instrumentos para valorar o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe 
correspondentes ao apartado “comprensión oral” serán as interaccións diarias profesor/alumno así como 
todas as actividades que conteñan audicións. Estas serán valoradas e  representarán o 40% da nota 
correspondente ao apartado “Comprensión oral”. O 60% restante obterase a través dun exame oral 
anunciado e cun formato coñecido no que o alumno terá que responder a unha serie de preguntas 
similares ás interaccións traballadas na aula  e en calquera caso de acordo cos contidos estudiados. Esta 
proba poderá ser sustituida por unha tarefa concreta, tamén anunciada e cun formato similar a outras 
tarefas practicadas na aula.  

O apartado “comprensión oral” terá un valor de 2 puntos, ao igual que os bloques “producción 
oral”, “comprensión escrita”, e “producción escrita”. O “Proxecto do Centro” terá así mesmo un valor de 
2 puntos. A suma da puntuación acadada nos diferentes apartados citados será a nota da avaliación. 

En canto aos instrumentos para a valorización dos estándares de aprendizaxe correspondentes ao 
apartado “comprensión oral” serán as interaccións practicadas con moita frecuencia na aula entre o 
profesor e o alumno pero tamén pequenas representacións ou interaccións moi breves entre o alumnado, 
cunhas pautas establecidas claras, ou presentacións de acordo  cos contidos vistos. Estas actividades ou 
tarefas deberán prepararse para que as intervencións sexan o máis fluidas posibles. O departamento 
poderá entregarlle ao alumnado rúbricas para determinadas actividades que teña que preparar, pero en 
calquera caso, procurarase que se entenda perfectamente o que se pretende para cada traballo. As 
actividades anteriormente sinaladas representarán o 60% da nota correspondente ao apartado 
“producción oral”. O 40% restante será o resultado de alomenos unha proba oral anunciada, que poderá 
ter un formato “cara a cara” ou consistir nunha tarefa concreta, con instruccións claras, que deberá ser 
igualmente preparada (presentación con apoio multimedia, diálogos, representacións...). 

  Os instrumentos para valorar o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe 
correspondentes ao apartado “comprensión escrita” serán por unha parte o propio libro de exercicios, 
pero tamén outras actividades de aula, como presentacións multimedia por parte do profesor, seguidas 
de actividades de comprensión, ou lecturas, correspondencia, actividades en páxinas web tipo 



 

 

lepointdufle.net e similares. Esas actividades e outras que se poidan determinar terán un valor de 40% na 
nota correspondente ao apartado de “comprensión escrita”. O restante 60% lograrase a través dunha 
proba escrita programada e anunciada, cun formato coñecido e actividades que xa se traballaran na aula. 

 

Os instrumentos para valorar o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe correspondentes 

ao apartado “producción escrita” serán as actividades de aula no libro de exercicios, actividades de 

correspondencia, tarefas a partir dun modelo concreto, e todas aquelas que impliquen unha producción 

escrita. Estas actividades terán un peso dun 40% da nota final da avaliación, mentres que o 60% restante 

obterase a partir de alomenos unha proba escrita anunciada e programada, con tarefas similares as xa 

realizadas na aula. 

En canto aos instrumentos para valorar o “Proxecto de Centro” serán elaborados no momento de 

deseñar as actividades concretas (alomenos unha por trimestre) pero en calquera caso, serán moi similares 

aos indicados nos bloques anteriores. As actividades ou tarefas correspondentes ao “Proxecto de Centro” 

serán presentacións orais con soporte multimedia, cancións, poemas, representacións, redaccións etc... 

Metodoloxía e materiais curriculares 

 Levaranse a cabo actividades para dotar o alumnado das ferramentas necesarias para expresarse 
oralmente e por escrito. Iniciarase a práctica con actividades deseñadas para averiguar coñecementos 
previos e practicar aqueles que xa se asimilaron teoricamente. Os novos contidos serán traballados en 
combinación cos xa adquiridos dentro dun marco comunicativo que ofrece pautas de comportamento 
válidas na vida real. Realizaranse gran cantidade de actividades lingüísticas individuais e colectivas, pero 
tamén interactivas, aproveitando os recursos da rede. En terceiro e en menor medida en primeiro e 
segundo, traballaranse cancións de cantautores franceses para reforzar determidados aspectos 
gramaticais e introducir elementos culturais concretos. Poderanse ler fragmentos ou obras adaptadas de 
clásicos franceses en terceiro a parte do xa sinalado “la tulipe noire” para as labores de repaso. 

As estratexias de aprendizaxe serán variadas e tratarase, a través delas, de motivar ao alumnado. 
Fomentarase a análise e a reflexión por parte do mesmo para desenvolver as capacidades de traballo 
autónomo. Levaranse a cabo todo tipo de actividades lúdicas como por exemplo cancións, 
dramatizacións, xogos, adivinanzas, proxectos plásticos e audiovisuais. 

En canto aos aspectos socioculturais, fomentarase a comparación dos modos de vida franceses e 
españois. As diferencias e similitudes. Tratarase de familiarizar o alumnado con nomes, lugares, datos 
históricos, símbolos e outros elementos representativos da cultura francesa (Cine, música, poesía...). Por 
outra parte, traballaranse eses aspectos socioculturais a través do “Proxecto de Centro” xa sinalado. 

Os materiais curriculares serán variados e dependerán dos obxectivos pretendidos. Os libros de 
texto e os de exercicios serán unha guía pero non serán os únicos materiais didácticos. O alumnado 
traballará con fichas, cancións, fragmentos de películas, levará a cabo dramatizacións, proxectos, buscará 
información a través da rede con obxectivos concretos, reforzará os coñecementos adquiridos con 
actividades en internet... Os libros de texto para 1º 2º e 3º serán da editorial Santillana, “Essentiel” 1, 2 e 
3  respectivamente.  

Os mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva. 

Para lograr unha avaliación positiva, é necesario conseguir alomenos 5 puntos nas diferentes 
avaliacións. Lémbrase que cada apartado avaliable vale 2 puntos. Os bloques avaliables son “comprensión 
oral”, “producción oral”, “comprensión escrita”, “producción escrita”, e “proxecto de centro”. No caso de 
que un alumno non supere unha avaliación e si a seguinte, considerarase que a avaliación suspensa queda 
aprobada. 



 

 

Medidas de atención á diversidade 

Os diferentes ritmos de aprendizaxe poden ser significativos nunha mesma aula e o departamento estará 
atento para detectalos canto antes. De ser necesario e co informe do Departamento de Orientación, 
adaptaranselle contidos, actividades e tarefas ao alumnado que poida necesitar ese tipo de apoio. 

Programa de reforzo para a recuperación de materias pendentes 

O alumnado coa área de Lingua Francesa pendente doutros anos e que non a cursa no presente 
ano académico recibirá ao longo do mes de setembro unhas actividades que abarcarán os contidos non 
superados e que deberá entregar no mes de decembro. Nese momento será examinado, por oral e/ou 
escrito deses mesmos contidos, e avaliado tendo en conta os criterios de avaliación e os estándares de 
aprendizaxe que correspondan. No caso en que aínda así non supere a área, procederase unha vez máis 
de igual maneira, tendo lugar a entrega das actividades en xaneiro e o exame no mes de maio. Para o 
alumnado que si cursa este ano a área de Lingua Francesa, estableceranse medidas particulares de 
atención e reforzo e poderá recuperar a materia ao longo do ano. De superar o actual curso, entenderase 
tamén superado o anterior. 

Actividades complementarias extraescolares 

Non se descarta a posibilidade de levar a cabo algún tipo de saída ou viaxe cultural, pero non se 
pode concretar nada neste inicio de curso. 

O Departamento tamén participará en proxectos internos de tipo interdisciplinar que poidan 
xurdir ao longo do curso a parte do xa citado “Proxecto de Centro”.  

O departamento de francés e a lectura 

Unha boa competencia lectora, isto é ler, entender e interpretar o que se le, esixe uns bos 
coñecementos gramaticais, tanto na lingua propia como nunha estranxeira. Dende o Departamento de 
Francés contribuimos á melloría da citada competencia dun modo directo, xa que se manexa terminoloxía 
similar á utilizada en lingua galega, lingua castelá e inglés. As similitudes do francés coas primeiras 
favorecerán os coñecementos gramaticais tan necesarios para a adquisición dunha boa competencia 
lectora. Así, aínda que nos dous primeiros cursos non se levarán a cabo análises gramaticais sistemáticos, 
o alumnado deberá ser capaz de identificar elementos morfolóxicos nun texto e entender a sintaxe de 
frases cortas. Adicarase un tempo semanal á lectura en voz baixa e alta de pequenos textos que recollan 
conceptos xa vistos con anterioridade, próximos aos intereses do alumnado, con actividades de 
comprensión tanto orais como escritas. En terceiro curso, xa se incide máis no aspecto escrito e polo 
tanto os elementos gramaticais se ensinan dun modo máis exhaustivo. Neste caso, a natureza dos textos 
poderá ser narrativa, xornalística, poética ou mesmo teatral, e logo da lectura, silenciosa ou non, 
levaranse a cabo actividades de comprensión. 

En relación ao proxecto de bibliotecas de aula, e co obxecto de fomentar a lectura en base aos 
intereses individuales do alumnado, o departamento suxire unha serie de títulos de autores franceses que 
se irá incrementando:  

Julio Verne: La isla misteriosa, viaje al centro de la tierra, M. Strogoff: El correo del zar, La vuelta al mundo 
en 80 días. 

V. Hugo: Los miserables 



 

 

Albert Camus: El extranjero, la peste 

Molière: El médico a palos, El tartufo, El enfermo imaginario 

J. Prévert: Paroles 

Goscinny: El pequeño nicolas 

Goscinny y Uderzo: Astérix y obélix 

Hergé: Las aventuras de tintín 

Morris: Lucky luke 

Antoine de St. Exupery: El pequeño príncipe 

La Fontaine: Fábulas 

Alexandre Dumas: Le comte de Monte-Cristo 

O Departamento de Francés e as TICs 

O Departamento está moi interesado nas inmensas posibilidades que ofrece a rede para a 
aprendizaxe das linguas estranxeiras e utilizará certos recursos didácticos presentes na mesma. Os 
recursos didácticos poderán ser utilizados directamente polo alumnado ou como soporte para explicar un 
determinado concepto. No primeiro caso, o alumnado poderá facer todo tipo de exercicios, algúns deles 
con audio incluído, para afianzar coñecementos ou para levar a cabo actividades de discriminación 
auditiva, mentres que no segundo caso, serán utilizadas como instrumento didáctico no marco dunha 
actividade concreta que aconselle o seu uso. O Departamento leva colaborando nestes últimos anos  co 
Departamento de Educación Visual e Audiovisual e co de Informática na producción de cortos 
cinematográficos, e non descarta traballar un ano máis con eles para levar a cabo un proxecto similar, sen 
dúbida este ano relacionado coa temática proposta no Proxecto de Centro, “As viaxes”.  

A programación da educación en valores 

Dende a materia de Lingua Francesa fomentaranse os valores cívicos e democráticos do respecto 
aos demais e as diferenzas culturais, relixiosas e lingúísticas a partir de textos procedentes de diversas 
fontes e sempre que as circunstancias o permitan. Ademais, o estudo dunha lingua estranxeira como o 
Francés, lingua de orixe románica, permítelle ao alumnado coñecer e valorar os rasgos culturais comúns e 
a diversidade dos pobos de Europa.  

Ademais se valorarán os hábitos de estudo e o respecto as normas de organización que permitan 
aos alumnos desenvolver as súas capacidades autonomamente, coñecendo os seus dereitos e deberes, 
practicando a tolerancia, a responsabilidade e a solidaridade, aprendendo a traballar en equipo, 
rexeitando os prexuízos, a violencia e a discriminación de calquera tipo. 

Se é necesario empregarase a aula de convivencia como medio de solucionar conflitos e correxir 
comportamentos. 

As accións de contribución ao plan de convivencia 



 

 

O respecto ás normas de convivencia é fundamental para levar a cabo calquera actividade 
docente, por iso se tratará dende o Departamento de francés de inculcarlle ao alumnado as elementais 
normas de cortesia, educación, tolerancia, respecto e responsabilidade para un axeitado 
desenvolvemento das sesións didácticas. Así, incidirase na necesidade de respectar os turnos de palabra e 
as opinións dos demais á hora de comentar algún texto ou algunha cuestión de actualidade que poida 
xerar polémica. Insistirase no poder do diálogo para a eventual resolución de conflictos instando ao 
alumnado a interiorizar os valores cívicos e democráticos para unha convivencia pacífica.  

Os procedementos para avaliar a propia programación 

Como xa se sinalou, a programación didáctica é un guión que se pretende seguir con certo rigor, 
ainda que determinados aspectos como a temporalización e os conceptos socioculturais poderán variar. 
Por outra parte, a avaliación inicial pode inducir ao docente a dedicarlle máis tempo ás tarefas de repaso, 
co que o guión previsto poderá sufrir modificacións. Nembargantes, non se alterarán de modo 
significativo os contidos previstos, ainda que se poderían modificar os procedementos para alcanzalos, xa 
que a experiencia demostra, que dependendo dos grupos, algunhas actividades teñen mellor acollida ou 
funcionan mellor que outras. Así, máis que avaliar a propia programación, o interesante é valorar as 
propias actividades, ou a metodología empregada, ou mesmo o deseño das diferentes tarefas en función 
da acollida que xeneren.  

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA 
 

Curso 2015/2016 
 

2º, 3º, 4º, E.S.O. 
 

 ÍNDICE 
 

1-  Introdución e contextualización 
 

2-   Contribución da materia ao logro das competencias clave. 
 

3-   Obxectivos xerais de etapa. Segundo curso. Terceiro curso. Cuarto curso. 
 

4- Metodoloxía 
 

5- Organización, relación e secuenciación de contidos, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe avaliábel e relación coas distintas compentencias clave.  

 

6- Secuenciación e temporalización dos Contidos. Bloques de contidos 
4.1  Segundo Curso. Secuenciación e temporalización de Contidos 
           
4.2  Terceiro Curso. Secuenciación e temporalización de Contidos 
           
4.3  Cuarto Curso. Secuenciación e temporalización de Contidos 
               

7-   Avaliación. 



 

 

7.1  Avaliación inicial 
           
7.2 Criterios de avaliación segundo competencias clave. Estándares de aprendizaxe.  
           
7.3 Procedementos e instrumentos de avaliación. Criterios de cualificación. 
           
7.4  Procedementos para avaliar a propia programación.      

8-   Plans de traballo para a superación de materias pendentes. Procedemento para a cualificación. 
 

9-   Metodoloxía 
 
10- Materiais Curriculares. 

           
11- Programación en educación en valores. 

           
12- Tratamento da diversidade. 

           
13- Tratamento de fomento da lectura. 

           
14- Tratamento das TIC 
           
15- Accións de contribución ao plano de convivencia 
           
16- Actividades complementarias e extraescolares 

         
1. Introdución e contextualización 
 
Dodro é un concello da provincia da Coruña, pertencente á comarca do Sar. Segundo o INE a súa 

poboación no 2007 era de 3.053 habitantes distribuidos en 3 parroquias e 26 núcleos de poboación 
nunha superficie de 36 km2.  O centro pertence á  parroquia de San Xoán de Laíño no Lugar de Tarrío 
onde, a parte deste servizo público, tamén se atopan outros equipamentos municipais como o concello, a 
biblioteca municipal e un polideportivo. Configurase este espazo como un lugar onde se centralizan 
moitos servizos para a comunidade sen chegar a ser un núcleo de poboación. No concello non existe 
transporte público regular. 

O centro imparte ensinanzas de educación primaria e de educación secundaria cun total de  82 
alumnos en educación primaria e 64 en secundaria. A maioría do alumnado convive cos seus pais, e unha 
pequena porcentaxe con irmáns, avós ou outros familiares. Nun número importante de familias ambos  
proxenitores traballan fóra do fogar. Desta forma hai marcadas diferencias culturais  ademais de 
diferentes posibilidades de medios para a educación entre o alumnado. Practicamente o 100% do 
alumnado provén do medio rural, xa que non existe un núcleo de poboación que se poida considerar 
como centro urbano do Concello. O nivel  de estudios realizado pola poboación oscila entre o 25 % que 
non ten estudios o 60 % que ten estudios primarios, o 10 % que ten estudios medios e o 5 % con estudios 
superiores.  A lingua maioritaria de comunicación entre o alumnado é o galego. Nas casas tamén  é 
maioritario o uso da lingua galega.  

O horario escolar é de xornada única mais o centro permanece aberto polas tardes atendido polo 
profesorado con horario de gardas. 

O alumnado da educación secundaria obrigatoria ten, con carácter xeral, unha idade comprendida 
entre os 12 e os 16 anos. Este período coincide cunha etapa importante e complexa no referente a 
cambios, adaptacións e transformacións, tanto nos aspectos fisiolóxicos coma nos psicolóxicos e 
emocionais que configuran o proceso de maduración das persoas. 
 O alumnado nesta idade de 12 a 16 anos, é capaz de analizar os retos que se lle presentan; é capaz 
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de formular preguntas cada vez máis complexas; é capaz de formular hipóteses, comprobando resulta-
dos, utilizan do un pensamento lóxico, e é capaz de planificar accións. Todas estas capacidades deben ser 
desenvolvidas para acceder ao éxito escolar desde a materia de música tal e como veremos no seguinte 
ponto. 
 No noso centro estase levamos xa tres cursos traballando en proxectos interdisciplinares en toda a 
ESO e en primaria. Actividades que se organizan arredor dun tema a determinar (este ano as viaxes). 
Desta maneira pretendemos organizar os currículos das diferentes materias cun eixo vertebrador. Con 
este tipo de proxectos estamos mellorando as Competencias en todas a materias dun xeito máis integral. 
 Neste curso haberá 20 alumnos en primeiro curso (dividido en dúas aulas), en segundo haberá 
trece alumnos, en terceiro dezasete e nove en cuarto.  
  
2.  Contribución da materia ao logro das competencias clave. 
 

Na materia de música contribuiremos ao logros das competencias clave do seguinte xeito:  
 
 
 
Comunicación lingüística: 

- A música como linguaxe non verbal e medio de comunicación complementa e mellora esta 
competencia ao aumentar o abano de posiblidades do alumnado para expresar e apreciar 
mensaxes artísticas abstractas. 

- En colaboración coa biblioteca, mellora esta competencia a través da lectura e audición das 
distintas obras contidas nesta. 

- O alumnado ten que coñecer as diversas funcións da linguaxe, os sistemas de comunicación, etc… 
- O alumnado aprenderá as características dun bon discurso (oratoria) atentendo aos elementos 

sonoro-musicias, a través da entonación, tímbrica, fonética, pronunciación, rítmica, etc… do 
mesmo. 

- Seguindo con o aspecto anterior, a música plantexa un discurso a través de funcións formais 
semellante á comunicación lingüística: introducción, exposición, desenvolvemento, recapitulación 
e conclusión. 

- Valorando o enriquecemento que supón a integración de música con linguaxe verbal e analisando 
poemas musicais (ou letras de cancións) 

- Coñecerá novos sistemas de grafía aplicados á linguaxe non verbal. 
- Deberá aprender a escoitar e valorar as aportacións dos compañeiros como parte de calquera boa 

comunicación. 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 
- A  interacción entre música e novas tecnoloxías é máis que evidente, polo que o alumnado terá 

que coñecer e aplicar os tipos de software mais usados na linguaxe audio-visual. 
- Mellorará a comprensión física do mundo a través do coñecemento e análise dos fenómenos 

acústicos que nos rodean. 
- A relación entre matemáticas e música é máis que evidente, axudando a comprender todo tipo de 

proporcións matemáticas aplicadas á música dun xeito moi lúdico. Compartindo uns modos de 
representación semellantes e un pensamento lóxico-espacial. 

- Coñecemento dos elementos clave na calidade das persoas: Saúde, hixiene, e o seu uso na música 
(respiración correcta, impostación, colocación do corpo, etc…) 

 
 Competencias sociais e cívicas:  

- Comprender a relación dun uso responsábel dos recursos naturais, coidaddo do medio ambiente, 
hábitos de consumo, etc… 

- Coñecer criticamente a realidade, estudando a linguaxe publicitaria. 



 

 

- Valorar as diferentes culturas musicais como parte da riqueza cultural e humana. 
- Usar a e 

 
Competencia dixital: 

- Manexo dos distintos formatos de audio, técnicas de tratamiento e gravación de sons.  
- Produción de mensaxes musicales, audiovisuales e multimedia.  
- Coñecemento e uso das principais aplicacións dun ordenador para uso musical.   
- Tomar conciencia das oportunidades de internet no mundo da música, das dificultades, do respeto 

ao dereitos de autor, etc… 
- Aprender o uso dos novos aparellos dixitais para uso e desfrute da música e de outros contidos 

dixitais. 
 

Conciencia e expresións culturais: 
- Mostrar unha actitude aberta e respetuosa cara a diversidade de expresións artísticas e culturais. 
- Interpretar e escoitar manifestacións musicais de diferentes culturas, épocas e estilos. Tomar 

conciencia da diversidade cultural y artística galega, estatal, europea e do mundo. 
- Comprender a evolución do gosto musical e a importancia dos factores estético que inflúen na 

vida cotiá. 
- Apreciar a creatividade implícita na expresión de ideas a través de diferentes composicións 

musicais.  
- Utilizar a música como fonte de enriquecimento e desfrute.  
- Empregar os nosos recursos para realizar creacións propias e realizar actividades musicais en 

grupo. 
- Considerar a música como parte do noso patrimonio cultural: coñecer as principais obras musicais. 
- Interés e iniciativa por participar na vida cultural do noso centro e comunidade. 

 

Aprender a aprender: 
- Ser capaz de obter información e transformala en coñecemento 
- Coñecer recursos e fontes para a recollida e selección de información. 
- Aplicar os novos coñecementos e capacidades a situacións parecidas en contextos diversos. 
- Resolver problemas aceptando os nosos erros aprendendo dos demais. 

 
Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor: 

- Afrontar problemas que podan surxir, buscando solucións creativas. 
- Coñecerse a sí mismo. A práctica musical axuda a coñecer as nosas propias capacidades, 

debilidades, fortalezas, etc…  
- Elixir con criterio propio. 
- Desenvolver planos personais, aprendendo a adecuar os nosos proxectos coas nosas capacidades, 

organizando tempos,  tarefas, individualmente e en grupo. Aprendendo así a dialogar e negociar, 
ser flexible e valorar as ideas dos demais.  

- Autoavaliarse, extraendo conclusións para, reelaborar os planos iniciais.  
 
 
 
3. Obxectivos xerais de etapa para a materia de música. Obxectivos de segundo curso, terceiro 

curso e cuarto curso. 
 
 
 
  A)Obxectivos xerais de etapa para a materia de música. 



 

 

 
a) Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e dispositivos electrónicos para expresar ideas e 

sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de comunicación e respectando outras formas 
distintas de expresión.  

b) Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a creación, a interpretación 
vocal e a instrumental, o movemento e a danza, tanto de for ma individual como en grupo.  

c) Escoitar unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas 
musicais, apreciando o seu valor como fonte de coñecemento, enriquecemento inter-cultural e gozo 
persoal, interesándose por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias.  

d) Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da creación artística e 
do patrimonio cultural, recoñecendo as súas intencións e funcións e aplicando a terminoloxía apropiada 
para describilas e valoralas criticamente.  

e) Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información - medios audiovisuais, internet, 
textos, partituras e outros recursos gráficos para o coñecemento e gozo da música.  

f) Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da información e da 
comunicación como recursos para a produción musical, valorando a súa contribución ás distintas 
actividades musicais e a aprendizaxe autónoma da música.  

g) Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas nos diferentes 
contextos, con respecto e disposición para superar estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, como 
membro dun grupo, do enriquecemento que se produce coas contribucións dos demais.  

h) Comprender e valorar as relacións entre a lingua xe musical e outras linguaxes e ámbitos de 
coñecemento, así como a función e o significado da música en diferentes producións artísticas e 
audiovisuais e nos medios de comunicación.  

i) Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes usos sociais da 
música, sexa cal sexa a súa orixe, aplicándoos con autonomía e iniciativa a situacións cotiás e valorando a 
contribución que a música pode facer á vida persoal e a da comunidade.  

j) Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, tomando 
conciencia da súa función como parte integral do ambiente e utilizando coñecementos da ecoloxía 
acústica para aproximarse a paisaxes sonoras de diferentes épocas e espazos para combater a polución 
sonora.  

 
B) Segundo Curso da ESO 

a. -Recoñecer os elementos básicos da linguaxe musical que  
permitan a súa análise e interpretación.   

b. -Adquirir as capacidades necesarias para poder elaborar e recrear ideas musicais mediante o uso 
da voz e dos instrumentos, co fin de enriquecer as súas posibilidades de expresión. 

c. -Desenvolver a capacidade de análise de obras musicais como exemplo da creación artística e do 
patrimonio cultural, comprendendo o seu uso social e as súas intencións expresivas. 

d.  -Aprender a utilizar diversas fontes de información para o coñecemento, disfrute e apreciación 
musical. 

e.  -Adquirir o vocabulario que permita explicar de forma oral e escrita os procesos musicais e 
establecer valoracións propias. 

f.  -Fomentar a audición activa e consciente de obras musicais como fonte de enriquecemento 
cultural e de pracer persoal, con vistas a favorece-la ampliación e diversificación dos seus gustos 
musicais. 

g.  -Participar en actividades musicais, tanto dentro como fóra da aula, individual e grupalmente, con 
actitude aberta, interesada e respectuosa. 

h.  -Coñecer as diferentes manifestacións musicais a través da historia e a súa significación no ámbito 
artístico e sociocultural. 

i.  -Introducirse na utilización das novas tecnoloxías para a reproducción, transmisión e gravación do 
fenómeno musical. 



 

 

j.  - Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, tomando 
conciencia da súa función como parte integral do ambiente e utilizando coñecementos da ecoloxía 
acústica para aproximarse a paisaxes sonoras de diferentes épocas e espazos para combater a 
polución sonora. 

k. - Participar na organización e realización de actividades musicais desenvolvidas nos diferentes 
contextos, con respecto e disposición para superar estereotipos e prexuízos, tomando conciencia, 
como membro dun grupo, do enriquecemento que se produce coas contribucións dos demais. 

l. -Utilizar a voz, o corpo, obxectos, instrumentos e dispositivos electrónicos para expresar ideas e 
sentimentos, enriquecendo as propias posibilidades de comunicación e respectando outras formas 
distintas de expresión. 

m. -Desenvolver e aplicar diversas habilidades e técnicas que posibiliten a creación, a interpretación 
vocal e a instrumental, o movemento e a danza, tanto de forma individual como en grupo. 

  
C) Terceiro curso da ESO 

a. -Coñecer as distintas épocas musicais, as súas formas máis representativas e os autores máis 
coñecidos de cada una delas. 

b. -Coñecer e valorar os grandes intérpretes da lírica, así coma os estilos e agrupacións vocais. 
c. -Acostumar o noso oído á simultaneidade da polifonía. 
d. -Estudiar e analizar musicalmente os elementos que configuran o repertorio seleccionado. 
e. -Aumentar o interese e afición polas actividades de movemento e danza. 
f. -Coordinar os movementos coa música para bailar de forma natural e harmónica. 
i. -Crear novas danzas, en pequenos grupos, seleccionando música, pasos e evolucións. 
j. -Relacionar cada estilo musical coas características propias do momento histórico no que se 

desenvolven. 
k. -Alcanzar unha visión xeral da música e da súa evolución a través dos tempos. 
l. -Utilizar os medios de comunicación en relación coa cultura musical 
m.  - Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, tomando 

conciencia da súa función como parte integral do ambiente e utilizando coñecementos da ecoloxía 
acústica para aproximarse a paisaxes sonoras de diferentes épocas e espazos para combater a 
polución sonora. 

n. -Elaborar xuízos e criterios persoais, mediante unha análise crítica dos diferentes usos sociais da 
música, sexa cal sexa a súa orixe, aplicándoos con autonomía e iniciativa a situacións cotiás e 
valorando a contribución que a música pode facer á vida persoal e a da comunidade. 

o. -Escoitar unha ampla variedade de obras, de distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas 
musicais, apreciando o seu valor como fonte de coñecemento, enriquecemento intercultural e 
gozo persoal, interesándose por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 

p. -Utilizar de forma autónoma diversas fontes de información -medios audiovisuais, internet, textos, 
partituras e outros recursos gráficos- para o coñecemento e gozo da música. 

q.  - Adquirir as capacidades necesarias para poder elaborar e recrear ideas musicais mediante o uso da 
voz e dos instrumentos, co fin de enriquecer as súas posibilidades de expresión. 

 
D) Cuarto curso da ESO 

a. -Lograr fluidez e expresividade na práctica instrumental individual e colectiva. 
b. -Organizar representacións das danzas xa traballadas para alumnos de outros ciclos. 
c. -Captar e respecta-las características do estilo dos distintos tipos de danzas que aprendan. 
d. -Tocar un instrumento persoal (frauta, guitarra, teclado ...) de forma elemental, pero correcta e 

expresiva. 
e. -Participar nos debates sobre as novas tecnoloxías musicais e a súa aplicación nas aulas. 
f. -Mostrar interés polos medios de comunicación social en relación coa cultura musical. 
g. -Descubri-la intencionalidade do contido musical na publicidade. 
h. -Desenvolver un espírito crítico en relación coa invasión sonora que existe na nosa sociedade, 



 

 

poñendo tódolos medios persoais  posibles para non incidir neste problema. 
i. -Ter un criterio persoal e exercer unha análise crítica  sobre programas PC, programas musicais de 

TV, radio e outros medios de comunicación. 
j.  -Recoñecer as características de diferentes obras musicais como exemplos da creación artística e 

do patrimonio cultural, recoñecendo as súas intencións e funcións e aplicando a terminoloxía 
apropiada para describilas e valoralas criticamente. 

k. -Valorar o silencio e o son como fenómenos naturais e como elementos musicais, tomando 
conciencia da súa función como parte integral do ambiente e utilizando coñecementos da ecoloxía 
acústica para aproximarse a paisaxes sonoras de diferentes épocas e espazos para combater a 
polución sonora. 

l. -Coñecer e utilizar diferentes medios audiovisuais e tecnoloxías da información e da comunicación 
como recursos para a produción musical, valorando a súa contribución ás distintas actividades 
musicais e a aprendizaxe autónoma da música. 

m. -Comprender e valorar as relacións entre a linguaxe musical e outras linguaxes e ámbitos de 
coñecemento, así como a función e o significado da música en diferentes producións artísticas e 
audiovisuais e nos medios de comunicación. 

 
 
 
4. Metodoloxía 
 
A metodoloxía que se propón tentará acadar unha consecución óptima dos obxectivos e competencias 
propostas será a de propor ao alumnado situacións de aprendizaxe nas que poidan poñer en práctica os 
contidos tratados e os apliquen á resolución de situacións reais e cotiás. Adáptase a grupos e situacións 
diferentes, procura  unha adecuada motivación para animar ao estudantado e tenta rendabilizar todo o 
posíbel os recursos dos que se dispón. Con esta metodoloxia: 
 
Pártese do que o alumno xa sabe: Partir dos coñecementos musicais que o alumno ten (vistos en 
primaria, en cursos anteriores da secundaria ou escolas de música, conservatorios...) permite construír os 
novos contidos cunha base sólida, contribuíndo así a unha aprendizaxe significativa e a que os alumnos 
modifiquen as súas estruturas cognitivas. Por iso é moi importante realizar algún tipo de proba para 
averiguar os coñecementos e as destrezas que os alumnos dominan. Tamén o faremos ao iniciar cada 
gran bloque temático ou novo tema do programa en relación aos conceptos e destrezas previas que son 
necesarias para entendelo axeitadamente.  
Aprovéitanse os erros en sentido positivo. Algúns erros, son indicadores de que non existe unha 
aprendizaxe significativa. O papel do profesor non é evitar o erro propoñendo só tarefas que os alumnos 
poidan resolver mecanicamente, ademais no caso da música isto seria absurdo. Por iso, no 
desenvolvemento das unidades didácticas, proporanse tamén actividades cuxa resolución necesite unha 
aprendizaxe comprensiva. Desta maneira, aprovéitanse os erros para averiguar onde está mal 
estabelecida unha relación, onde está a causa pola que o erro se produce, e así poder subsanalo.  (Á hora 
de traballar con a teoría da linguaxe musical p.e.) 
Propóñense actividades variadas. A metodoloxía contempla a realización de actividades variadas e uso 
de técnicas diferentes de traballo, dacordo coas tarefas a realizar: explicacións e intervencións do 
profesorado, atención individualizada, traballos en pequeno grupo, exposicións por parte do alumnado, 
pequenas investigacións, interpretación musical con instrumentos (Orff ou actuais), interpretación vocal, 
danza, audicións, etc.  
Aprovéitanse a interacción entre os alumnos. Ademais do traballo individual, (necesario para 
desenvolver certos tipo de destrezas e coñecimentos), a interacción na aula de música é un elemento 
importantísimo, proporcionando ocasións para que os alumnos falen entre si e compartan os 
coñecimentos en pé de igualdade. Moitas das actividades (interpretación vocal, instrumental ou a danza) 
son magníficas para conseguir este tipo de diálogo, tamén mediante a realización de pequenas 



 

 

investigacións, traballos de grupo e titorías entre iguais, xa que ás veces o vocabulario dun compañeiro, 
que está máis próximo ao alumno, facilita a comprensión. As actividades en grupo e os debates ademais 
favorecen o desenvolvemento de actitudes positivas cara a música como asignatura e como linguaxe 
social, xa que permiten coñecer e valorar puntos de vista e gustos distintos.  
Relaciónase a música con aspectos da vida. Existen  múltiples relacións entre a música e diversos 
aspectos da realidade social e mesmo natural. Por outra parte tamén teñen certa relación con outras 
áreas de coñecementos, como pode ser a matemática ou a física, así como a lingua (ben sexa estranxeira 
ou non). Aproveitar estas relacións no plantexamento de actividades para os alumnos posibilita que estes 
se dean conta da funcionalidade desta área de coñecimento. Ademais, cando está tan estendido o 
pensamento de que a música non serve para nada. 
Aprovéitanse os recursos. Utilízase unha gran variedade de recursos que motivan ao alumnado na súa 
aprendizaxe, como se indica no apartado seguinte. 
 En base aos principios expostos, en cada unidade didáctica levaranse a cabo exposicións por parte 
do profesor; desenvolveranse actividades prácticas de audición e análise; faranse actividades de 
interpretación de pezas próximas ao alumno (aínda que non as coñeza); tamén se farán actividades 
individuais e en pequenos grupos, pequenas investigacións e debates... 
 Ademais estabeleceranse relacións con outras áreas de coñecemento, e con situacións da vida 
cotiá, así como referencias á evolución histórica da música 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

5. Organización, relación e secuenciación de contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábel e relación coas distintas 
compentencias clave.  
 

 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Interpretación e creación  

 a, g j, 
k, l, m 

 

 

  Parámetros do son. Elementos básicos 
da linguaxe musical 

  Características da voz e da palabra 
como medios de expresión musical. 
Habilidades técnicas e interpretativas. 

  Instrumentos e corpo, medios de 
expresión musical. 

  Interpretación individual e en grupo. 

  . Fomento da sensibilidade estética. 

  Recoñecer os parámetros do son e os 
elementos básicos da linguaxe musical,  
aplicándoos a través da  audición e a 
interpretación de obras musicais. 

 Recoñece os parámetros do son e 
os elementos básicos da linguaxe 
musical, utilizando unha linguaxe 
técnica apropiada. 

  CCEC 

  CCL 

  Recoñece e aplica os ritmos e os 
compases a través da lectura ou a 
audición de pequenas obras ou 
fragmentos musicais.  

  CMCCT 

  CCEC 

  Identifica e transcribe ditados de 
patróns rítmicos e melódicos con 
formulacións sinxelas en estruturas 
binarias, ternarias e cuaternarias. 

  CMCCT 

  CCEC 

  a, e   Grafías e outras formas de notación 
musical, convencionais e propias, 
empregadas como expresión musical. 

  Distinguir e utilizar os elementos da 
representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; 
clave de sol e de fa en cuarta; duración 
das figuras; signos que afectan a 
intensidade e matices; indicacións 
rítmicas e de tempo, etc.). 

  Distingue e emprega os 
elementos que se utilizan na 
representación gráfica da música 
(colocación das notas no 
pentagrama; clave de sol e de fa en 
cuarta; duración das figuras; signos 
que afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, 
etc.). 

  CCEC 



 

 

  b, c, g, j, l, 
m 

  Exploración das posibilidades de 
diversas fontes sonoras e práctica de 
habilidades técnicas para a interpretación. 

 

  Improvisar e interpretar estruturas 
musicais elementais construídas sobre os 
modos e as escalas máis sinxelas e os 
ritmos máis comúns. 

 Improvisa e interpreta estruturas 
musicais elementais construídas 
sobre os modos e as escalas máis 
sinxelas e os ritmos máis comúns. 

  CAA 

  CCEC 

 Utiliza os elementos e os recursos 
adquiridos para elaborar arranxos e 
crear cancións, pezas instrumentais 
e coreografías. 

  CAA 

  CCEC 

  b, f, j, l, m.   Práctica das pautas básicas da 
interpretación: silencio, atención ao/á 
director/a e aos/ás demais intérpretes, 
audición interior, memoria e adecuación 
ao conxunto. 

 Aceptación e cumprimento das normas 
que rexen a interpretación en grupo e a 
achega das ideas musicais que contribúan 
ao perfeccionamento da tarefa común. 

 Aceptación e predisposición para 
mellorar as capacidades técnicas e 
interpretativas propias, e respecto ante 
outras formas de expresión. 

  Amosar interese polo 
desenvolvemento das capacidades e as 
habilidades técnicas como medio para as 
actividades de interpretación, aceptando 
e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo e achegando 
ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común. 

  Amosa interese polo 
coñecemento e a aplicación de 
técnicas e as normas do coidado da 
voz, o corpo e os instrumentos. 

  CAA 

  CCEC 

  Canta pezas vocais propostas 
aplicando técnicas que permitan 
unha correcta emisión da voz. 

  CCEC 

  Practica a relaxación, a 
respiración, a articulación, a 
resonancia e a entoación. 

  CCEC 

 Adquire e aplica as habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias 
nas actividades de interpretación 
adecuadas ao nivel. 

  CCEC 

  Coñece e pon en práctica as 
técnicas de control de emocións á 
hora de mellorar os seus resultados 
na exposición ante un público.  

  CAA 

  CCEC 

  g, j, k, l, m,  Práctica de pezas musicais aprendidas a  Participar activamente e con iniciativa  Practica, interpreta e memoriza   CCEC 



 

 

través da memorización e da lectura de 
partituras. 

 Sonorización de representacións 
dramáticas, actividades de expresión 
corporal, e danza e imaxes fixas e en 
movemento na realización de producións 
audiovisuais. 

persoal nas actividades de interpretación, 
asumindo diferentes papeis, intentando 
concertar a súa acción coa do resto do 
conxunto, achegando ideas musicais e 
contribuíndo ao perfeccionamento da 
tarefa en común. 

pezas vocais, instrumentais e danzas 
de diferentes xéneros, estilos e 
culturas, aprendidas por imitación e 
a través da lectura de partituras con 
diversas formas de notación, 
adecuadas ao nivel.  

  

 Practica, interpreta e memoriza 
pezas vocais, instrumentais e danzas 
do patrimonio galego. 

  

  CCEC 

 Amosa apertura e respecto cara ás 
propostas do profesorado e dos 
compañeiros e as compañeiras.  

  CSC 

 Practica as pautas básicas da 
interpretación: silencio, atención 
ao/á director/a e a outros/as 
intérpretes, audición interior, 
memoria e adecuación ao conxunto, 
amosando espírito crítico ante a súa 
propia interpretación e a do seu 
grupo. 

  

  CSC 

 Participa activamente en 
agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de 
mellora e compromiso e amosando 
unha actitude aberta e respectuosa. 

  

  CSIEE 



 

 

 Bloque 2. Escoita  

  a, b, c, d, f, 
I,i 

 Utilización dos recursos necesarios para 
a comprensión da música escoitada. 

 Identificación dos elementos da música 
e das súas características na audición e na 
análise de obras musicais. 

  Identificar e describir os instrumentos 
e as voces, e as súas agrupacións.  

 Diferencia as sonoridades dos 
instrumentos da orquestra, así como 
a súa forma e os diferentes tipos de 
voces. 

  CCEC 

 Diferencia as sonoridades dos 
instrumentos máis característicos da 
música popular moderna, do 
folclore e doutras agrupacións 
musicais. 

  CCEC 

  a, c, d   Elementos que interveñen na 
construción dunha obra musical: melodía, 
ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, 
tempo, dinámica, etc. 

 Seguir distintos tipos de partituras no 
contexto das actividades musicais da aula 
como apoio ás tarefas de audición. 

  Sigue partituras como apoio á 
audición. 

  CCEC 

  f, j   Interese por desenvolver hábitos 
positivos e de respecto ás demais persoas 
durante a escoita. 

  Valorar o silencio como condición 
previa para participar nas audicións. 

 Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a 
interpretación e a audición. 

  CSC 

  a, c, f, I, j   Audición, análise elemental e 
apreciación crítica de obras vocais e 
instrumentais de distintos estilos, xéneros, 
tendencias e culturas musicais, incluíndo 
as interpretacións e composicións 
realizadas na aula. Investigación de 
músicas de distintas características para 
ampliar as propias preferencias musicais. 

  Identificar e describir, mediante o uso 
de distintas linguaxes (gráfica, corporal 
ou verbal), elementos e formas de 
organización e estruturación musical 
(ritmo, melodía, textura, timbre, 
repetición, imitación, variación) dunha 
obra musical interpretada en vivo ou 
gravada. 

  Describe os elementos das obras 
musicais propostas. 

  CCL 

  CCEC 

  Utiliza de xeito guiado recursos 
como apoio á análise musical.  

  CCEC 

 Emprega conceptos musicais para 
comunicar coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de forma oral e 
escrita, con rigor e claridade. 

  CCL 

  d I, k  Sensibilización e actitude crítica ante o   Identificar situacións do ámbito cotián  Toma conciencia da contribución   CSC 



 

 

consumo indiscriminado de música e a 
contaminación sonora. 

nas que se produce un uso 
indiscriminado do son, analizar as súas 
causas e propor solucións. 

da música á calidade da experiencia 
humana, amosando unha actitude 
crítica ante o consumo 
indiscriminado de música. 

 Elabora traballos de indagación 
sobre a contaminación acústica. 

  CSIEE 

  CD 

 Bloque 3. Contextos musicais e culturais  

  d, f, i   A música ao servizo doutras linguaxes: 
corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. 

  Análise da música empregada en 
diferentes tipos de espectáculos e 
producións audiovisuais. 

  Realizar exercicios que reflictan a 
relación da música con outras disciplinas.  

  Recoñece, crea e interpreta 
distintas manifestacións da danza. 

  CCEC 

  Distingue as diversas funcións que 
cumpre a música na nosa sociedade. 

  CCEC 

  a, c, f, h   Emprego e coñecemento dos recursos 
necesarios para a conservación e a 
difusión das creacións musicais propias e 
alleas. 

  Utilización de diversas fontes de 
información para indagar sobre 
instrumentos, compositores/as, concertos 
e producións musicais en vivo e gravadas, 
tanto do patrimonio galego como da 
música occidental en xeral e doutras 
culturas. 

 Apreciar a importancia do patrimonio 
cultural musical español e galego, e 
comprender o valor de conservalo e 
transmitilo. 

  Valora e respecta a importancia 
do patrimonio musical español e 
galego 

  CCEC 

 Practica, interpreta e memoriza 
pezas vocais, instrumentais e danzas 
do patrimonio español e galego. 

  CCEC 

 Coñece e describe os instrumentos 
tradicionais españois e galegos. 

  CCEC 

  Contribúe á conservación, a 
recuperación e a transmisión do 
patrimonio musical galego, 
colaborando na recollida, na 
gravación e na transcrición de pezas.  

  CCEC 

  CSIEE 



 

 

  a, c   Recollida de información, valoración e 
exposición do feito musical e as súas 
opinións. 

  Valorar a asimilación e o emprego 
dalgúns conceptos musicais básicos 
necesarios á hora de emitir xuízos de 
valor ou "falar de música". 

  Emprega un vocabulario 
adecuado para describir percepcións 
e coñecementos musicais 

  CCL 

  Comunica coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de xeito oral e 
escrito, con rigor e claridade. 

  CCL 

  c, g, k   Música actual: novas tendencias; 
concertos en directo. 

  Amosar interese e actitude crítica pola 
música actual, os musicais, os concertos 
en vivo e as novas propostas musicais, 
valorando os seus elementos creativos e 
innovadores. 

  Utiliza diversas fontes de 
información de xeito guiado para 
indagar sobre novas tendencias, 
representantes, grupos de música 
popular, etc., e realiza unha revisión 
crítica desas producións.  

  CD 

  Interésase por ampliar e 
diversificar as preferencias musicais 
propias. 

  CAA 

 Bloque 4. Música e tecnoloxías  

  d, i   Utilización de dispositivos electrónicos, 
recursos da internet e software musical de 
distintas características para o 
adestramento auditivo, a escoita, a 
interpretación e a creación musical. 

  Aplicación de técnicas de gravación 
analóxica e dixital, para rexistrar as 
creacións propias, as interpretacións 
realizadas no contexto da aula e outras 
mensaxes musicais. 

 Utilización das tecnoloxías da 
información nos procesos de creación 

 Utilizar recursos tecnolóxicos 
dispoñibles para gravar e reproducir 
música. 

  Coñece algunhas das posibilidades 
que ofrecen as tecnoloxías e 
utilízaas como ferramentas para a 
actividade musical. 

  CD 

 Participa na produción musical 
demostrando o uso adecuado dos 
materiais relacionados, os métodos 
e as tecnoloxías. 

  CD 

  CSIEE 



 

 

musical. 

  Coñecemento e emprego das 
tecnoloxías da información na 
interpretación e gravación de pezas 
musicais. 

  d, i   O son e a música nos medios 
audiovisuais e nas tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
Valoración dos recursos tecnolóxicos 
como instrumentos para o coñecemento 
da música e a satisfacción con ela. 

 Utilizar de xeito funcional os recursos 
informáticos dispoñibles para a 
aprendizaxe e a indagación do feito 
musical. 

 Utiliza de xeito guiado as fontes e 
os procedementos apropiados para 
elaborar traballos sobre temas 
relacionados co feito musical. 

  CD 

 
 
 

 3º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Interpretación e creación  

  d, f   Repaso dos elementos da 
representación gráfica da música. 

  Distinguir e utilizar os elementos da 
representación gráfica da música 
(colocación das notas no pentagrama; 
notas adicionais, clave de sol e de fa en 
cuarta; duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

  Distingue e emprega os elementos 
que se utilizan na representación 
gráfica da música (colocación das 
notas no pentagrama; notas 
adicionais, clave de fa en cuarta; 
duración das figuras; signos que 
afectan a intensidade e matices; 
indicacións rítmicas e de tempo, etc.). 

  CCEC 

  a,c, d    Textura.   Analizar e comprender o concepto de 
textura e recoñecer, a través da audición 

  Recoñece, comprende e analiza 
tipos de textura.  

  CCEC 

  CAA 



 

 

e a lectura de partituras, os tipos de 
textura. 

  a, c, d, n, 
o 

  Procedementos compositivos e formas 
de organización musical. 

  Coñecer os principios básicos dos 
procedementos compositivos e as 
formas de organización musical. 

  Comprende e identifica os 
conceptos e os termos básicos 
relacionados cos procedementos 
compositivos e os tipos formais. 

  CCEC 

  e, f, I, o, 
q    

  Experimentación e práctica das técnicas 
do movemento e da danza, expresión dos 
contidos musicais a través do corpo e do 
movemento, e a interpretación dun 
repertorio variado de danzas.  

 Práctica da relaxación, a respiración, a 
articulación, a resonancia e a entoación. 

 Aceptación e cumprimento das normas 
que rexen a interpretación en grupo e a 
achega das ideas musicais que contribúan 
ao perfeccionamento da tarefa común. 

  Aceptación e predisposición para 
mellorar as capacidades técnicas e 
interpretativas propias, e respecto ante 
outras formas de expresión. 

  Sonorización de representacións 
dramáticas, actividades de expresión 
corporal, e danza e imaxes fixas e en 
movemento na realización de producións 
audiovisuais. 

  Fomento da sensibilidade estética 
desenvolvida a través da comprensión e 
interiorización da música. 

  Amosar interese polo 
desenvolvemento das capacidades e as 
habilidades técnicas como medio para as 
actividades de interpretación, aceptando 
e cumprindo as normas que rexen a 
interpretación en grupo, e achegando 
ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común. 

  Amosa interese polo coñecemento e 
a aplicación de técnicas e normas do 
coidado da voz, o corpo e os 
instrumentos. 

  CAA 

  CCEC 

  Canta pezas vocais propostas 
aplicando técnicas que permitan unha 
correcta emisión da voz. 

  CCEC 

  Practica a relaxación, a respiración, 
a articulación, a resonancia e a 
entoación. 

  CCEC 

 Adquire e aplica as habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias 
nas actividades de interpretación 
adecuadas ao nivel. 

  CCEC 

  Coñece e pon en práctica as técnicas 
de control de emocións á hora de 
mellorar os seus resultados na 
exposición ante un público.  

  CCEC 

  CAA 

  d, e, j, q   Práctica, creación, memorización e  Participar activamente e con iniciativa  Practica, crea, interpreta e memoriza   CCEC 



 

 

interpretación de pezas musicais en grupo, 
aprendidas a través da lectura de 
partituras con diversas formas de 
notación. 

  Práctica das pautas básicas da 
interpretación: silencio, atención ao/á 
director/a e a outros/as intérpretes, 
audición interior, memoria e adecuación 
ao conxunto. 

persoal nas actividades de 
interpretación, asumindo diferentes 
papeis, intentando concertar a súa 
acción coa do resto do conxunto, 
achegando ideas musicais e contribuíndo 
ao perfeccionamento da tarefa en 
común. 

pezas vocais, instrumentais e danzas 
de diferentes xéneros, estilos, épocas 
históricas e culturas, aprendidas por 
imitación e a través da lectura de 
partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas ao nivel.  

  CSIEE 

 Practica, interpreta e memoriza 
pezas vocais, instrumentais e danzas 
do patrimonio español e galego.  

  CCEC 

 Amosa apertura e respecto cara ás 
propostas do profesor/a e dos 
compañeiros/as.  

  CSC 

  Practica as pautas básicas da 
interpretación: silencio, atención ao/á 
director/a e a outros/as intérpretes, 
audición interior, memoria e 
adecuación ao conxunto, amosando 
espírito crítico ante a súa propia 
interpretación e a do seu grupo. 

 

  CSC 

  CSIEE 

 Participa activamente en 
agrupacións vocais e instrumentais, 
colaborando con actitudes de mellora 
e compromiso e amosando unha 
actitude aberta e respectuosa. 

  CSIEE 

  CAA 

  f, l, p, q   Exploración das posibilidades de 
diversas fontes sonoras e práctica de 
habilidades técnicas para a interpretación. 

  Explorar as posibilidades de distintas 
fontes e obxectos sonoros. 

 Amosa interese polas paisaxes 
sonoras que nos rodean e reflexiona 
sobre elas. 

  CCEC 



 

 

 

 Investiga de forma creativa acerca 
das posibilidades sonoras e musicais 
dos obxectos sonoros. 

  CD 

  CAA 

 Bloque 2. Escoita  

  b, c, d, o   Clasificación e discriminación auditiva 
dos tipos de voces e instrumentos e das 
agrupacións vocais e instrumentais. 

  Identificar e describir os instrumentos 
e voces e as súas agrupacións. 

 Explora e descubre as posibilidades 
da voz e os instrumentos, e a súa 
evolución ao longo da historia da 
música.  

  CCEC 

  CAA 

  a, b, c, d, 
n, o 

 

  Utilización dos recursos necesarios para 
a comprensión da música escoitada. 

 Identificación dos elementos da música e 
das súas características na audición e na 
análise de obras musicais. 

  Ler e analizar distintos tipos de 
partituras no contexto das actividades 
musicais da aula como apoio ás tarefas 
de audición. 

  Le e analiza partituras como apoio á 
audición. 

  CCEC 

  m   Aplicación de estratexias de atención, 
audición interior, memoria comprensiva e 
anticipación durante a interpretación e a 
creación musical. 

 Valorar o silencio como condición 
previa para participar nas audicións. 

  Valora e aplica o silencio como 
elemento indispensable para a 
interpretación e a audición. 

  CSC 

  a, b, c, d, 
j, k, n 

  Audición, análise elemental e 
apreciación crítica de obras vocais e 
instrumentais de distintos estilos, xéneros, 
tendencias e culturas musicais, incluíndo 
as interpretacións e as composicións 
realizadas na aula. Interese por coñecer 
músicas de distintas características e por 
ampliar as propias preferencias musicais. 

  Música en vivo: concertos e outras 
manifestacións musicais, da propia cultura 

 Recoñecer auditivamente e determinar 
a época ou a cultura á que pertencen 
distintas obras musicais, interesándose 
por ampliar as súas preferencias. 

  Amosa interese por coñecer músicas 
doutras épocas e culturas, 
comparando e contrastando as novas 
músicas coñecidas. 

  CAA 

  Recoñece e sabe situar no espazo e 
no tempo músicas de diferentes 
culturas e épocas históricas. 

  CCEC 

  CSC 



 

 

musical e de outras. Interese por 
desenvolver hábitos positivos e de 
respecto ás demais persoas durante a 
escoita. 

  a, j, n, p   Elementos que interveñen na 
construción dunha obra musical: melodía, 
ritmo, harmonía, timbre, textura, forma, 
tempo, dinámica, etc. 

  Valoración da audición como forma de 
comunicación e como fonte de 
coñecemento e enriquecemento 
intercultural. 

  Identificar e describir, mediante o uso 
de distintas linguaxes (gráfica, corporal 
ou verbal), algúns elementos e formas de 
organización e estruturación musical 
(ritmo, melodía, textura, timbre, 
repetición, imitación e variación) dunha 
obra musical interpretada en vivo ou 
gravada. 

 Describe de xeito pormenorizado os 
diferentes elementos das obras 
musicais propostas usando distintas 
linguaxes. 

  CCEC 

  Utiliza recursos con autonomía 
como apoio ao análise musical.  

  CAA 

 Emprega conceptos musicais para 
comunicar coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de xeito oral e 
escrito, con rigor e claridade. 

  CCL 

 Bloque 3. Contextos musicais e culturais  

  d, e, j, l, 
m, n 

  A música ao servizo doutras linguaxes: 
corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. 

 Análise da música empregada en 
diferentes tipos de espectáculos e 
producións audiovisuais. 

  Realizar exercicios que reflictan a 
relación da música con outras disciplinas. 

  Expresa contidos musicais e 
relaciónaos con épocas da historia da 
música e con outras disciplinas. 

  CCEC 

  CCL 

 Recoñece e interpreta 
manifestacións da danza identificando 
e explicando con linguaxe técnica 
adecuada a época histórica á que 
pertencen. 

  CCEC 

  Distingue e explica as diversas 
funcións que cumpre a música na 
sociedade ao longo da historia. 

  CCEC 

  CCL 



 

 

  l, m, n, o  Utilización de diversas fontes de 
información para indagar sobre 
instrumentos, compositores e 
compositoras, concertos e producións 
musicais en vivo e gravadas, tanto do 
patrimonio galego como da música 
occidental en xeral e doutras culturas. 

  O son e a música nos medios 
audiovisuais e nas tecnoloxías da 
información e da comunicación. 
Valoración dos recursos tecnolóxicos como 
instrumentos para o coñecemento da 
música e a satisfacción con ela. 

  Demostrar interese por coñecer 
músicas de distintas características, 
épocas e culturas, e por ampliar e 
diversificar as propias preferencias 
musicais, adoptando unha actitude 
aberta e respectuosa.  

 Amosa interese por coñecer música 
de diferentes épocas e culturas como 
fonte de enriquecemento cultural e 
satisfacción persoal, elaborando algún 
proxecto de investigación e exposición  

  CCEC 

  CAA 

  a, b, c, d, 
j, k 

 Recoñecemento e localización nas 
coordenadas espazo-temporais das 
manifestacións musicais máis significativas 
do patrimonio musical galego, occidental e 
doutras culturas. 

 Relacionar as cuestións técnicas 
aprendidas coas características das 
épocas da historia musical. 

 Relaciona as cuestións técnicas 
aprendidas vinculándoas ás épocas da 
historia da música correspondentes.  

  CCEC 

  CAA 

  a, b, c, d, 
j, k 

 Épocas da historia da música: 
características principais, autores/as 
significativos/as, audicións con apoio de 
partitura e interpretación de pezas ou 
fragmentos das distintas épocas. 

 Distinguir, situar e caracterizar as 
grandes épocas da historia da música. 

 Distingue e sitúa temporalmente ás 
épocas da historia da música e as 
tendencias musicais.  

  CCEC 

  CSC 

  Examina e explica con criterio 
musical a relación entre os 
acontecementos históricos, o 
desenvolvemento tecnolóxico e a 
música na sociedade. 

  CCEC 

  CCL 

  l, m, n, o, 
p 

  Recollida de información, valoración e 
exposición do feito musical e as súas 
opinións. 

  Valorar a asimilación e empregar 
algúns conceptos musicais básicos 
necesarios á hora de emitir xuízos de 

 Emprega un vocabulario adecuado 
para describir percepcións e 
coñecementos musicais.  

  CCL 



 

 

valor ou falar de música.   Comunica coñecementos, xuízos e 
opinións musicais de xeito oral e 
escrito, con rigor e claridade. 

  CCL 

  a, k, l, m, 
n, o, p 

  Recollida de información, valoración e 
exposición do feito musical ao longo da 
historia. 

 Amosar interese e actitude crítica pola 
música, os concertos en vivo e as 
propostas musicais, valorando os seus 
elementos creativos e innovadores ao 
longo da historia. 

  Utiliza diversas fontes de 
información para indagar sobre as 
novas tendencias, representantes, 
grupos de música popular, etc., e 
realiza unha revisión crítica desas 
producións.  

  CD 

 Interésase por ampliar e diversificar 
as preferencias musicais propias. 

  CAA 

 Bloque 4. Música e tecnoloxías  

  l, p   Utilización de dispositivos electrónicos, 
recursos de internet e software musical de 
distintas características para o 
adestramento auditivo, a escoita, a 
interpretación e a creación musical. 

  Aplicación de diferentes técnicas de 
gravación para rexistrar as creacións 
propias, as interpretacións realizadas no 
contexto da aula e outras mensaxes 
musicais. 

 Utilización das tecnoloxías da 
información nos procesos de creación 
musical. 

 Coñecemento e emprego das tecnoloxías 
da información na interpretación e na 
gravación de pezas musicais. 

  Utilizar con autonomía os recursos 
tecnolóxicos dispoñibles, demostrando 
un coñecemento básico das técnicas e 
dos procedementos necesarios para 
gravar, reproducir, crear, interpretar 
música e realizar sinxelas producións 
audiovisuais.  

  Coñece algunhas das posibilidades 
que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas 
como ferramentas para a actividade 
musical. 

  CD 

  CCEC 

  Participa en todos os aspectos da 
produción musical demostrando o uso 
adecuado dos materiais relacionados, 
os métodos e as tecnoloxías. 

  CSC 

  CSIEE 



 

 

  k, l, p   Emprego e coñecemento dos recursos 
necesarios para a conservación e a 
difusión das creacións musicais propias e 
alleas. 

  Utilizar de maneira funcional os 
recursos informáticos dispoñibles para a 
aprendizaxe e a indagación do feito 
musical. 

 Utiliza con autonomía as fontes e os 
procedementos apropiados para 
elaborar traballos sobre temas 
relacionados co feito musical. 

  CD 

  CAA 

 

 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Interpretación e creación  

  a, b,c, d   Práctica e aplicación de habilidades 
técnicas en grao crecente de complexidade 
e concertación coas outras partes do 
conxunto na interpretación vocal e 
instrumental, e no movemento e a danza. 

  Interpretación de pezas vocais e 
instrumentais aprendidas de oído e/ou 
mediante a lectura de partituras con 
diversos tipos de notación. 

  Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, 
unha peza vocal ou instrumental, ou unha 
coreografía, aprendidas de memoria a 
través da audición ou da observación de 
gravacións de audio e vídeo, ou mediante a 
lectura de partituras e outros recursos 
gráficos. 

 Aplica as habilidades técnicas 
necesarias nas actividades de 
interpretación, colabora co grupo e 
respecta as regras fixadas para 
lograr un resultado acorde coas 
súas propias posibilidades. 

  CAA 

  CSC 

  Le partituras como apoio á 
interpretación. 

  CCEC 

 Coñece e cumpre as normas 
establecidas para realizar as 
actividades da aula. 

  CSC 

  a, d   Planificación, ensaio, interpretación, 
dirección e avaliación de espectáculos 
musicais na aula e noutros espazos e 
contextos. 

  Perseveranza na práctica de habilidades 

  Participar activamente nalgunhas das 
tarefas necesarias para a celebración de 
actividades musicais no centro docente: 
planificación, ensaio, interpretación, 
difusión, etc. 

 Interpreta e memoriza un 
repertorio variado de cancións, 
pezas instrumentais e danzas cun 
nivel de complexidade en 
aumento. 

  CCEC 

  CSC 



 

 

técnicas que permitan mellorar a 
interpretación individual e en grupo, e a 
creación musical. 

  a, d, e, l, 
m 

 Utilización de técnicas, recursos e 
procedementos compositivos na 
improvisación, na elaboración de arranxos 
e na creación de pezas musicais. 

 Compoñer unha peza musical utilizando 
diferentes técnicas e recursos. 

  Coñece e utiliza axeitadamente 
técnicas, recursos e 
procedementos compositivos para 
elaborar arranxos musicais, 
improvisar e compor música. 

  CD 

  CMCCT 

   

 Utiliza con autonomía recursos 
informáticos ao servizo da creación 
musical. 

  CD 

  f, g, I, j,  
m 

  Ámbitos profesionais da música. 
Identificación e descrición das facetas e as 
especialidades no traballo dos/das 
músicos/as. 

  Interese por coñecer as posibilidades 
que ofrece a música nos ámbitos persoal e 
profesional. 

  Analizar os procesos básicos de creación, 
edición e difusión musical, considerando a 
intervención de distintos/as profesionais. 

  Coñece e analiza o proceso 
seguido en diversas producións 
musicais (discos, programas de 
radio e televisión, cine, etc.) e o 
papel xogado en cada fase do 
proceso polos/as profesionais que 
interveñen. 

  CSC 

  CSIEE 

 Bloque 2. Escoita  

 h, i, j, k,   Audición, recoñecemento, análise e 
comparación de músicas de diferentes 
xéneros, estilos e culturas. 

  Analizar e describir as principais 
características de pezas musicais 
apoiándose na audición e no uso de 
documentos como partituras, textos ou 
musicogramas.  

 

  Analiza e comenta as obras 
musicais propostas, axudándose de 
diversas fontes documentais. 

 

  CMCCT 

  CCL 

  CSC 

  Le e analiza partituras como 
apoio á audición. 

 

  CCEC 

  e, f, g, l,   A crítica como medio de información e   Expor de xeito crítico a opinión persoal  Analiza críticas musicais e utiliza   CCL 



 

 

m 

 

valoración do feito musical. Análise de 
críticas musicais e uso dun vocabulario 
apropiado para a elaboración de críticas 
orais e escritas sobre a música escoitada. 

respecto de distintas músicas e eventos 
musicais, argumentándoa en relación coa 
información obtida en diversas fontes: 
libros, publicidade, programas de 
concertos, críticas, etc. 

un vocabulario axeitado para a 
elaboración de críticas orais e 
escritas sobre a música escoitada. 

  CCEC 

  a, j, k, m 

 

 Rigor na utilización dun vocabulario 
adecuado para describir a música. 

 Utilizar a terminoloxía axeitada na análise 
de obras e situacións musicais. 

 

 Utiliza con rigor un vocabulario 
axeitado para describir a música.  

  CCL 

  CCEC 

  e, i, j, l   

 

  Utilización de diversas fontes de 
información para obter referencias sobre 
músicas de diferentes épocas e culturas, 
incluídas as actuais, e sobre a oferta de 
concertos e outras manifestacións 
musicais, tanto en vivo como divulgadas a 
través dos medios de comunicación. 

  Recoñecer auditivamente, clasificar, 
situar no tempo e no espazo, e determinar 
a época ou a cultura e o estilo das obras 
musicais escoitadas previamente na aula, 
amosando apertura e respecto polas novas 
propostas musicais e interesándose por 
ampliar as súas preferencias. 

 

 Recoñece e compara os trazos 
distintivos de obras musicais, e 
descríbeo utilizando unha 
terminoloxía axeitada. 

  CCL 

  CCEC 

  Sitúa a obra musical nas 
coordenadas de espazo e tempo. 

  CCEC 

  CSC 

 Amosa interese, respecto e 
curiosidade pola diversidade de 
propostas musicais, así como polos 
gustos musicais doutras persoas.  

  CSC 

  CCEC 

  e, f, g, h, 
i, l, m 

 

  Edición, comercialización e difusión da 
música. Novas modalidades de distribución 
da música e as súas consecuencias para 
os/as profesionais da música e a industria 
musical. 

 Distinguir as funcións que cumpre a 
música na nosa sociedade, atendendo a 
diversas variables: intención de uso, 
estrutura formal e medio de difusión 
utilizado. 

 Amosa unha actitude crítica ante 
o papel dos medios de 
comunicación na difusión e na 
promoción da música. 

  CD 

  CSC 

  e, f, g, h, 
i, l, m 

 

 A música nos medios de comunicación. 
Factores que inflúen nas preferencias e nas 
modas musicais. 

 Interese, respecto e curiosidade pola 
diversidade de propostas musicais, así 

  Explicar algunhas das funcións que 
cumpre a música na vida das persoas e na 
sociedade. 

  Coñece e explica o papel da 
música en situacións e contextos 
diversos: actos da vida cotiá, 
espectáculos, medios de 
comunicación, etc. 

  CCL 

  CCEC 

  CSC 



 

 

como polos gustos musicais doutras 
persoas. 

 Bloque 3. Contextos musicais e culturais  

  j, k, m  

 

 Recoñecemento e localización nas 
coordenadas espazo-temporais das 
manifestacións musicais máis significativas 
do patrimonio musical español e galego. 

  Apreciar a importancia patrimonial da 
música española e galega, e comprender o 
valor de conservala e transmitila 
colaborando na recollida, na gravación e na 
transcrición de pezas.  

 

 Amosa interese por coñecer o 
patrimonio musical español e 
galego. 

 

  CSC 

  CCEC 

 

 Coñece as testemuñas máis 
importantes do patrimonio musical 
español e galego, e sitúaos no seu 
contexto histórico e social.  

 

  CSC 

  CCEC 

 

  e, f, g, h, 
i, j, l, m 

 

  Pluralidade de estilos na música actual: 
características culturais, artísticas e 
formais. 

  Manifestacións musicais doutras 
culturas.  

 Coñecer a existencia doutras 
manifestacións musicais e consideralas 
como fonte de enriquecemento cultural. 

  Analiza a través da audición 
músicas de distintos lugares do 
mundo e identifica as súas 
características fundamentais. 

  CSC 

  CCEC 

 

  Recoñece e explica as 
características básicas da música 
española e da música popular 
urbana. 

  CSC 

  CCEC 

 

  b, c, f, h, 
l, m 

 

  A música ao servizo doutras linguaxes: 
corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. 

  Análise da música empregada en 
diferentes tipos de espectáculos e 
producións audiovisuais. 

  Realizar exercicios que reflictan a 
relación da música con outras 
manifestacións artísticas.  

 

  Elabora traballos de 
investigación nos que establece 
sinerxías entre a música e outras 
manifestacións artísticas.  

 

  CCL 

  CSC 

  CAA 

 

  h, i, j, k, l,   Utilización de diversas fontes de   Coñecer e analizar as características dos   Realiza traballos e exposicións   CAA 



 

 

m 

 

información para indagar sobre música 
popular urbana. 

  O son e a música nos medios 
audiovisuais e nas tecnoloxías da 
información e da comunicación.  

 Sensibilización e actitude crítica ante o 
consumo indiscriminado de música e a 
contaminación sonora. 

principais grupos e tendencias da música 
popular urbana actual. 

ao resto do grupo sobre a 
evolución da música popular. 

  CSC 

  CCL 

  Usa as TIC para expor contidos d 
maneira clara. 

  CD 

 Bloque 4. Música e tecnoloxías  

  e, f, i, k 

 

 Papel das tecnoloxías na música. 
Reflexión sobre a repercusión que na 
música tivo a posibilidade de gravar o son e 
a aparición dos computadores. 

 Transformación de valores, hábitos, 
consumo e gusto musical como 
consecuencia dos avances tecnolóxicos das 
últimas décadas. 

  Valorar o papel das tecnoloxías na 
formación musical. 

 

  Selecciona e utiliza recursos 
tecnolóxicos para diferentes 
aplicacións musicais.  

 

  CAA 

  CD  

  CMCCT 

 Comprende a transformación de 
valores, hábitos, consumo e gusto 
musical como consecuencia dos 
avances tecnolóxicos. 

  CSC 

  CSIEE 

  e, f, k   Aplicación de técnicas de gravación 
dixital para rexistrar as creacións propias, 
as interpretacións realizadas no contexto 
da aula e outras mensaxes musicais. 

 Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas 
ou en movemento utilizando diferentes 
recursos informáticos. 

 Sabe procurar e seleccionar 
fragmentos musicais axeitados 
para sonorizar secuencias de 
imaxes. 

  CAA 

  CD 

 Sonoriza imaxes fixas e en 
movemento mediante a selección 
de músicas preexistentes ou a 
creación de bandas sonoras 
orixinais. 

  CD 

  CCEC 

  CMCCT 

  e, f, g,h, i, 
l, m 

  Análise das funcións da música en 
producións audiovisuais: publicidade, 

  Caracterizar a función da música nos 
medios de comunicación (radio, televisión, 

  Utiliza con autonomía as fontes 
de información e os 

  CAA 

  CD 



 

 

 televisión, cine, videoxogos, etc. cine, etc.) e as súas aplicacións na 
publicidade, nos videoxogos e noutras 
aplicacións tecnolóxicas.  

procedementos apropiados para 
indagar e elaborar traballos 
relacionados coa función da 
música nos medios de 
comunicación. 

  e, f, k, m 

 

  Sonorización de imaxes fixas e en 
movemento mediante a selección de 
músicas preexistentes ou a creación de 
bandas sonoras orixinais. 

  Valoración crítica da utilización dos 
medios audiovisuais e as tecnoloxías da 
información e da comunicación como 
recursos para a creación, a interpretación, 
o rexistro e a difusión de producións 
sonoras e audiovisuais. 

  Coñecer as posibilidades das tecnoloxías 
aplicadas á música e utilizalas con 
autonomía.  

  Amosa interese por coñecer as 
posibilidades que ofrecen as novas 
tecnoloxías como ferramentas para 
a actividade musical. 

  CD 

  CCEC 

 Coñece e consulta fontes de 
información impresa ou dixital 
para resolver dúbidas e para 
avanzar na aprendizaxe autónoma. 

  CD 

  CCL 

  CAA 

 
 



 

 

6. Secuenciación e temporalización de Contidos. Bloques de contidos 
  

 Tomaremos como guía os bloques de contidos que do Currículo Oficial. 
Neles dividiranse a secuencia  de concreción dos contidos de cada curso. 
A razón fundamental de facer estes bloques é a de tratar de afianzar da mellor 
maneira posible os contidos musicais que pretendemos ensinar. 
 Como idea básica para a temporalización nos tres cursos seguiremos o 
esquema seguinte no ensino da música: 
 1ª avaliación: Partiremos sempre da escoita, análise e intepretación. 
 2ª avaliación: Seguiremos co ponto anterior, mais ubicando os traballos 
anteriores en diferentes contextos sociais, históricos e culturais. 
 3ª avaliación: Aumentando nesta avaliación a un traballo de creación e 
composición, usando tamén as novas tecnoloxías. 
 

Ademais todos aqueles contidos relacionados coa interpretación e tamén os 
contidos actitudinais serán sempre traballados durante todo o curso. 
 
BLOQUES TEMÁTICOS 
 
1. INTERPRETACIÓN E CREACIÓN 
2. A ESCOITA 
3. CONTEXTOS MUSICAIS E CULTURAIS 
4. MÚSICA E TECNOLOXÍAS  
 
 
6.1 Segundo Curso: Secuenciación e temporalización de contidos. 
 
Bloque 1. Interpretación e creación. 
* As características da voz e da palabra como medios de expresión musical. 
Habilidades técnicas e interpretativas, exploración e descubrimento das posibilidades 
da voz como medio de expresión musical. (1ª avaliación) 
* Os instrumentos e o corpo como medios de expresión musical: características 
xenéricas e formais. (1ª avaliación) 
* Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, estilos e 
culturas. A interpretación individual e en grupo. (3ª av.) 
* Práctica de pezas musicais aprendidas a través da memorización e da lectura de 
partituras. (Todo o curso) 
* As grafías e outras formas de notación musical, convencionais e propias, empregadas 
como expresión musical. (Todo o curso) 
* Experimentación e práctica das distintas técnicas do movemento e da danza, 
expresión dos contidos musicais a través do corpo e do movemento e a interpretación 
dun repertorio variado de danzas. (3ª av.) 
* Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. (1ª 
av.) 
* Exploración das posibilidades de diversas fontes sonoras e práctica de habilidades 
técnicas para a interpretación. (2ª av.) 
* Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao director/a e 



 

 

aos/ás e outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto. 
(Todo o curso) 
* Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a 
aportación das ideas. (Todo o curso) 
musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 
* Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e interpretativas 
propias e respeito ante outras formas de expresión. (Todo o curso) 
* A improvisación, a elaboración de arranxos e a composición como recursos para a 
creación musical en todas as súas vertentes; elaboración de arranxos de cancións e 
pezas instrumentais, con acompañamentos sinxelos e a selección de distintos tipos de 
organización musical. (3ª av.) 
* Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal e 
danza e imaxes fixas e en movemento na realización de producións audiovisuais. (2ª 
av.) 
* Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da comprensión e 
interiorización da música. (Todo o curso) 
* Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a difusión 
das creacións musicais propias e alleas. (3ª av.) 
 
Bloque 2. A Escoita. 
* Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada. 
(Formas, musicogramas, esquemas…) (1ª avaliación) 
* Elementos que interveñen na construción dunha peza musical: melodía, ritmo, 
harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc. (Elementos básicos da 
linguaxe musical). (2ª avaliación) 
* Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e na 
análise de obras musicais. (1ª av.) 
* Interese por coñecer músicas de distintas características e por ampliar as propias 
preferencias musicais. (2ª e 3ª av.) 
* A música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura 
musical e doutras. (3ª av.) 
* Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto aos demais durante a 
escoita. (Todo o curso) 
* Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de coñecemento 
e  enriquecemento intercultural. (Todo o curso). 
 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais. 
* Recoñecemento e localización nas coordenadas espacio-temporais das 
manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical galego, occidental e 
doutras culturas. (2ª av.) 
* Estudo das diferentes manifestacións musicais ao longo da historia occidental. (2ª 
av.) 
* A pluralidade de estilos na música actual. Características culturais, artísticas e 
formais. (1ª av.) 
* Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, 
compositores e compositoras, concertos e producións musicais en vivo e gravadas, 



 

 

tanto do patrimonio galego como da música occidental en xeral e doutras culturas. (2ª 
av.) 
* Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e a 
contaminación sonora. (Todo o curso) 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías. 
* O papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión que na música tivo 
a posibilidade de gravar o son e a aparición dos ordenadores. (2ª Av.) 
* Transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia 
dos avances tecnolóxicos das últimas décadas. (2ª av.) 
* Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da internet e software musical de 
distintas características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a 
creación musical. (3ª av.) 
* Análise das funcións da música en distintas producións audiovi-suais: publicidade, 
televisión, cine, videoxogos, etc. (1ª av.) 
* Sonorización de imaxes fixas mediante a selección de músicas preexistentes. (1ª av.) 
* Valoración crítica da utilización dos medios audiovisuais e as tecnoloxías da 
información e a comunicación como recursos para a creación, a interpretación, o 
rexistro e a difusión de producións sonoras e audiovisuais. (3ª av.) 
* Utilización das TIC nos procesos de creación musical. (3ªav.) 
 
 
 
5.2 Terceiro Curso: Secuenciación e temporalización de contidos 
 
Bloque 1. Interpretación e creación 
* As características da voz e da palabra como medios de expresión musical. 
Habilidades técnicas e interpretativas, exploración e descubrimento das posibilidades 
da voz como medio de expresión musical. (1ª av.) 
* Os instrumentos e o corpo como medios de expresión musical: características 
xenéricas e formais. (1ª av.) 
* Agrupacións vocais e instrumentais na música de diferentes xéneros, estilos e 
culturas. A interpretación individual e en grupo. (2ª av.) 
* Práctica de pezas musicais aprendidas a través da memorización e da lectura de 
partituras. (Todo o curso) 
* As grafías e outras formas de notación musical, convencionais e propias, empregadas 
como expresión musical. (Todo o curso) 
* Experimentación e práctica das distintas técnicas do movemento e da danza, 
expresión dos contidos musicais a través do corpo e do movemento e a interpretación 
dun repertorio variado de danzas. (3ª av.) 
* Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e 
gravación de pezas musicais. (3ª av.) 
* Práctica da relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. (1ª 
av.) 
* Práctica das pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao director/a e 
aos/ás e outros/as (Todo o curso) 
intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto. 



 

 

* Aceptación e cumprimento das normas que rexen a interpretación en grupo e a 
aportación das ideas musicais que contribúan ao perfeccionamento da tarefa común. 
(Todo o curso) 
* Aceptación e predisposición para mellorar as capacidades técnicas e interpretativas 
propias e respeito ante outras formas de expresión. (Todo o curso) 
* A improvisación, a elaboración de arranxos e a composición como recursos para a 
creación musicalen todas as súas vertentes; elaboración de arranxos de cancións e 
pezas instrumentais, con acompañamentos sinxelos e a selección de distintos tipos de 
organización musical. (3ª av.) 
* Composición individual ou en grupo de cancións e pezas instrumentais para distintas 
agrupacións a partir da combinación de elementos e recursos presentados no contexto 
das diferentes actividades que se realizan na aula. (3ª av.) 
* Sonorización de representacións dramáticas, actividades de expresión corporal e 
danza e imaxes fixas e en movemento na realización de producións audiovisuais. (3ª 
av.) 
* Fomento da sensibilidade estética, desenvolvida a través da comprensión e 
interiorización da música. (Todo o curso) 
* Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a difusión 
das creacións musicais propias e alleas. (1ª e 3ª av.) 
* Utilización das tecnoloxías da información nos procesos de creación musical. (1ª e 3ª 
av.) 
 
Bloque 2. A Escoita. 
* Utilización dos recursos necesarios para a comprensión da música escoitada. (1ª av.) 
* Elementos que interveñen na construción dunha obra musical: melodía, ritmo, 
harmonía, timbre, textura, forma, tempo, dinámica, etc. (1ª av.) 
* Identificación dos elementos da música e das súas características na audición e na 
análise de obras musicais. (1ª av.) 
* Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos de voces e instrumentos e 
das distintas agrupacións vocais e instrumentais. (2ª av.) 
* Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de 
distintos estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e 
composicións realizadas na aula. (2ª av.) 
* Interese por coñecer músicas de distintas características e por ampliar as propias 
preferencias musicais. (2ª av.) 
* A música en vivo: concertos e outras manifestacións musicais, da propia cultura 
musical e doutras. (3ª av.) 
* Interese por desenvolver hábitos positivos e de respecto aos demais durante a 
escoita. (Todo o curso) 
* Aplicación de estratexias de atención, audición interior, memoria comprensiva e 
anticipación durante a interpretación e creación musical. (Todo o curso) 
* Valoración da audición como forma de comunicación e como fonte de coñecemento 
e  enriquecemento intercultural. (Todo o curso) 
 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais. 
* Recoñecemento e localización nas coordenadas espacio-temporais das 



 

 

manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical galego, occidental e 
doutras culturas. (2ª av.) 
* A pluralidade de estilos na música actual. Características culturais, artísticas e 
formais. (2ª av.) 
* A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, radiofónica 
ou publicitaria. (3ª av.) 
* Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións 
audiovisuais. (1ª av.) 
* Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre instrumentos, 
compositores e compositoras, concertos e producións musicais en vivo e gravadas, 
tanto do patrimonio galego como da música occidental en xeral e doutras culturas. (1ª 
av.) 
* O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e a 
comunicación. Valoración dos recursos tecnolóxicos como instrumentos para o 
coñecemento e gozo da música. (1ª e 3ª av.) 
* Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e a 
contaminación sonora. (Todo o curso) 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías. 
* Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da internet e software musical de 
distintas características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a 
creación musical. (2ª av.) 
* Aplicación de diferentes técnicas de gravación, analóxica e dixital, para rexistrar as 
creacións propias, as interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes 
musicais. (3ª av.) 
* Análise das funcións da música en distintas producións audiovi-suais: publicidade, 
televisión, cine, videoxogos, etc. (1ª av.) 
* Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas 
preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. (3ª av.) 

* Aplicación de diferentes técnicas de gravación para rexistrar as creacións propias, as 
interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes musicais (2 av.). 

* Coñecemento e emprego das tecnoloxías da información na interpretación e na 
gravación de pezas musicais. (2ª av.) 

*  Emprego e coñecemento dos recursos necesarios para a conservación e a difusión 
das creacións musicais propias e alleas. (1ª av.) 

* Utilización das TIC nos procesos de creación musical. (2ªav.) 
 
5.3 Cuarto Curso: Secuenciación e temporalización de contidos. 
 
Bloque 1. Interpretación e creación. 
* Práctica e aplicación de habilidades técnicas en grao crecente de complexidade e 
concertación coas outras partes do conxunto na interpretación vocal e instrumental e 
no movemento e a danza. (Todo o curso) 
* Interpretación de pezas vocais e instrumentais aprendidas de oído e/ou mediante a 
lectura de partituras con diversos tipos de notación. (Todo o curso) 
* Utilización de diferentes técnicas, recursos e procedementos compositivos na 
improvisación, a elaboración de arranxos e a creación de pezas musicais. (3ª av.) 



 

 

* Planificación, ensaio, interpretación, dirección e avaliación de espectáculos musicais 
na aula e noutros espazos e contextos. (2ª av.) 
* Ámbitos profesionais da música. Identificación e descrición das distintas facetas e 
especialidades no traballo dos músicos. permitan mellorar a interpretación individual e 
en grupo e a creación musical. (2ª av.) 
* Interese por coñecer as posibilidades que ofrece a música nos ámbitos persoal e 
profesional. (Todo o curso) 
 
Bloque 2. A Escoita. 
* A música como un elemento cunha presenza constante na vida das persoas: a 
audición de música na vida cotiá, nos espectáculos e nos medios audiovisuais. (1ª av.) 
* Reflexión sobre esa presenza incesante nas nosas vidas e a necesidade do silencio. 
(Todo o curso) 
* Audición, recoñecemento, análise e comparación de músicas de diferentes xéneros, 
estilos e culturas. (1ª av.) 
* Utilización de distintas fontes de información para obter referencias sobre músicas 
de diferentes épocas e culturas, incluídas as actuais, e sobre a oferta de concertos e 
outras manifestacións musicais tanto en vivo como divulgadas a través dos medios de 
comunicación. (1ª av.) 
* A música nos medios de comunicación. Factores que inflúen nas preferencias e as 
modas musicais. (3ª av) 
* A crítica como medio de información e valoración do feito musical. Análise de críticas 
musicais e uso dun vocabulario apropiado para a elaboración de críticas orais e escritas 
sobre a música escoitada. (3ª av.) 
* A edición, a comercialización e a difusión da música. Novas modalidades de 
distribución da música e as súas consecuencias para os profesionais da música e a 
industria musical. (3ª av.) 
* Interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así como 
polos gustos musicais doutras persoas. (Todo o curso) 
* Rigor na utilización dun vocabulario adecuado para describir a música. (Todo o curso) 
 
Bloque 3. Contextos musicais e culturais. 
* Recoñecemento e localización nas coordenadas espazo-temporais das 
manifestacións musicais máis significativas do patrimonio musical español e galego. (1ª 
av.) 
* Pluralidade de estilos na música actual: características culturais, artísticas e formais 
(1ª av) 
* Manifestacións musicais doutras culturas. (2ª av.) 

*  A música ao servizo doutras linguaxes: corporal, teatral, cinematográfica, 
radiofónica ou publicitaria. (2ª av.) 

*  Análise da música empregada en diferentes tipos de espectáculos e producións 
audiovisuais. (2ª av.) 
* Utilización de diversas fontes de información para indagar sobre música popular 
urbana. (3ª av.) 
* O son e a música nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da información e da 
comunicación (2ª av.) 
* Sensibilización e actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música e a 



 

 

contaminación sonora. (Todo o curso) 
 
 
 
Bloque 4. Música e tecnoloxías. 
* O papel das tecnoloxías na música. Reflexión sobre a repercusión que na música tivo 
a posibilidade de gravar o son e a aparición dos ordenadores. (2ª Av.) 
* Transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como consecuencia 
dos avances tecnolóxicos das últimas décadas. (2ª av.) 
* Utilización de dispositivos electrónicos, recursos da internet e software musical de 
distintas características para o adestramento auditivo, a escoita, a interpretación e a 
creación musical. (3ª av.) 
* Aplicación de diferentes técnicas de gravación, analóxica e dixital, para rexistrar as 
creacións propias, as interpretacións realizadas no contexto da aula e outras mensaxes 
musicais. (3ª av.) 
* Análise das funcións da música en distintas producións audiovi-suais: publicidade, 
televisión, cine, videoxogos, etc. (1ª av.) 
* Sonorización de imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas 
preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais. (1ª av.) 
* Valoración crítica da utilización dos medios audiovisuais e as tecnoloxías da 
información e a comunicación como recursos para a creación, a interpretación, o 
rexistro e a difusión de producións sonoras e audiovisuais. (3ª v.) 
 
 
6. Avaliación. 
 
6.1. Avaliación inicial 
 Todos os cursos serán avaliados inicialmente para coñecer o grao de 
coñecementos obtidos no momento do inicio do curso. Sendo no 2º curso da E.S.O. 
onde máis pormenorizado ser realizará xa que o alumnado é descoñecido para o 
profesor desta materia. 
 O procedemento realizado será mediante un cuestionario individualizado onde 
deberán ser respondidas varias cuestións sobre contidos musicais. 
 Aquelas persoas que saiban tocar un instrumento, cantar ou danzar 
previamente serán inqueridas a demostrar na prática o seu grao de coñecimento 
procedimental nestas ramas da música. Desta maneira aproveitarase para ensinar 
cuestións morfolóxicas –instrumentais p.e.- ao resto do alumnado. 
 
6.2 Criterios de avaliación segundo competencias básicas. Estándares de 
aprendizaxe. 
 
 Este apartado será realizado por cursos. 
Por economía de medios cabe decir que non se vai especificar a  competencia de 
conciencia e expresións culturais (para todos os cursos), xa que esta aparecería en 
todos os criterios. Só a indicaremos naqueles casos que o criterio de avaliación só 
traballe esa competencia. 
 



 

 

 
Segundo curso: 
Criterios de avaliación segundo competencias claves 
Analizaremos como cada criterio de avaliación desenvolve diferentes competencias 
claves:  
 
1. Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, 
empregando unha linguaxe técnica apropiada desenvolvendo así as competencias en 
comunicación lingüística e a matemática, ciencias e da tecnoloxía. 
2. Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación 
das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; etc.) 
desenvolvendo así a competencia das expresións culturais. 
3. Improvisar e interpretar estruturas musicais elementais construídas sobre os modos 
e ritmos simples desenvolvendo así a competencia de aprender a aprender. 
4. Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas 
como medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas 
que rexen a interpretación en grupo e achegando ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común desenvolvendo así a competencia de aprender a 
aprender. 
5. Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, 
asumindo diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do 
conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en 
común desenvolvendo así as competencias sociais e cívicas, o sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor. 
6. Identificar e describir os instrumentos e as voces, e as súas agrupacións 
desenvolvendo así a competencia das expresións culturais. 
7. Seguir distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula 
como apoio ás tarefas de audición desenvolvendo así a competencia das expresións 
culturais. 
8. Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións 
desenvolvendo así as competencias sociais e cívicas. 
9. Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes elementos e formas de 
organización e estruturación musical dunha obra musical desenvolvendo así a 
competencia en comunicación lingüística. 
10. Identificar situacións do ámbito cotián nas que se produce un uso indiscriminado 
do son, analizar as súas causas e propor solución desenvolvendo así as competencias 
sociais e cívicas, o sentido da iniciativa e espírito emprendedor, e competencia 
dixital. 
11. Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas 
desenvolvendo así a competencia das expresións culturais. 
12. Apreciar a importancia do patrimonio cultural musical español e galego, e 
comprender o valor de conservalo e transmitilo desenvolvendo así as competencias 
sociais e cívicas, o sentido da iniciativa e espírito emprendedor, e competencia 
dixital. 
13. Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos musicais básicos necesarios á 
hora de emitir xuízos de valor ou "falar de música" desenvolvendo así as competencias 
en comunicación lingüística. 



 

 

14. Amosar interese e actitude crítica pola música actual, os musicais, os concertos en 
vivo e as novas propostas musicais, valorando os seus elementos creativos e 
innovadores desenvolvendo así as competencias de aprender a aprender e a 
competencia dixital. 
15. Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música 
desenvolvendo así as competencias de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, 
e competencia dixital. 
16. Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe 
e a indagación do feito musical desenvolvendo así a competencia dixital. 
 
Estándares de aprendizaxe. 
- Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical usando 
linguaxe técnica apropiada. 
- Recoñece e aplica os ritmos e os compases a través da lectura ou a audición de 
pequenas obras ou fragmentos musicais. 
- Identifica e transcribe ditados de patróns rítmicos e melódicos con formulacións 
sinxelas en estruturas binarias, ternarias e cuaternarias. 
- Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da 
música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración 
das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de 
tempo, etc.). 
- Improvisa e interpreta estruturas musicais elementais construídas sobre os modos e 
as escalas máis sinxelas e os ritmos máis común 
- Utiliza os elementos e os recursos adquiridos para elaborar arranxos e crear cancións, 
pezas instrumentais e coreografías. 
- Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e as normas do coidado 
da voz, o corpo e os instrumentos. 
- Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión 
da voz. 
- Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 
- Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades 
de interpretación adecuadas ao nivel. 
- Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os 
seus resultados na exposición ante un público. 
- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas de diferentes 
xéneros, estilos e culturas, aprendidas por imitación e a través da lectura de partituras 
con diversas formas de notación, adecuadas ao nivel. 
- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio 
galego. 
- Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesorado e dos compañeiros e as 
compañeiras. 
- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, 
amosando espírito crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo. 
- Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con 
actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa. 
- Diferencia as sonoridades dos instrumentos da orquestra, así como a súa forma e os 



 

 

diferentes tipos de voces. 
- Diferencia as sonoridades dos instrumentos máis característicos da música popular 
moderna, do folclore e doutras agrupacións musicais. 
- Sigue partituras como apoio á audición. 
- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a 
audición. 
- Describe os elementos das obras musicais propostas. 
- Utiliza de xeito guiado recursos como apoio á análise musical. 
- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións 
musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade 
- Toma conciencia da contribución da música á calidade da experiencia humana, 
amosando unha actitude crítica ante o consumo indiscriminado de música. 
- Elabora traballos de indagación sobre a contaminación acústica. 
- Recoñece, crea e interpreta distintas manifestacións da danza. 
- Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa sociedade. 
- Valora e respecta a importancia do patrimonio musical da península 
- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio 
español e galego. 
- Coñece e describe os instrumentos tradicionais españois e galegos. 
- Contribúe á conservación, a recuperación e a transmisión do patrimonio musical 
galego, colaborando na recollida, na gravación e na transcrición de pezas. 
- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos 
musicais 
- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor 
e claridade. 
- Utiliza diversas fontes de información de xeito guiado para indagar sobre novas 
tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión 
crítica desas producións. 
- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 
- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical. 
- Participa na produción musical demostrando o uso adecuado dos materiais 
relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 
- Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar 
traballos sobre temas relacionados co feito musical 
 
 
Terceiro curso: 
Criterios de avaliación segundo competencias clave 
1-  Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación 
das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das 
figuras;, etc.) desenvolvendo así a competencia das expresións culturais. 
2- Analizar e comprender o concepto de textura e recoñecer, a través da audición e a 
lectura de partituras, os tipos de textura desenvolvendo así a competencia de 
aprender a aprender. 
3- Coñecer os principios básicos dos procedementos compositivos e as formas de 
organización musical desenvolvendo así a competencia das expresións culturais. 



 

 

4- Amosar interese polo desenvolvemento das capacidades e as habilidades técnicas 
como medio para as actividades de interpretación, aceptando e cumprindo as normas 
que rexen a interpretación en grupo, e achegando ideas musicais que contribúan ao 
perfeccionamento da tarefa común desenvolvendo así a competencia de aprender a 
aprender. 
5- Participar activamente e con iniciativa persoal nas actividades de interpretación, 
asumindo diferentes papeis, intentando concertar a súa acción coa do resto do 
conxunto, achegando ideas musicais e contribuíndo ao perfeccionamento da tarefa en 
común desenvolvendo así as competencias sociais e cívicas, o sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor, e competencia de aprender a aprender. 
6- Explorar as posibilidades de distintas fontes e obxectos sonoros desenvolvendo así 
as competencias de aprender a aprender e a competencia dixital. 
7- Identificar e describir os instrumentos e voces e as súas agrupacións desenvolvendo 
así a competencia de aprender a aprender. 
8- Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da 
aula como apoio ás tarefas de audición desenvolvendo así a competencia das 
expresións culturais. 
9- Valorar o silencio como condición previa para participar nas audicións 
desenvolvendo así a competencias sociais e cívicas. 
10- Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que pertencen 
distintas obras musicais, interesándose por ampliar as súas preferencias 
desenvolvendo así as competencias sociais e cívicas, e a competencia de aprender a 
aprender. 
11- Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou 
verbal), algúns elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, imitación e variación) dunha obra musical 
interpretada en vivo ou gravada desenvolvendo así as competencias comunicación 
lingüística e a competencia de aprender a aprender. 
12- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas 
desenvolvendo así as competencias en comunicación lingüística e a matemática, 
ciencias e da tecnoloxía. 
13- Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e 
culturas, e por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha 
actitude aberta e respectuosa desenvolvendo así a competencia de aprender a 
aprender. 
14- Relacionar as cuestións técnicas aprendidas coas características das épocas da 
historia musical desenvolvendo así a competencia de aprender a aprender. 
15- Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música 
desenvolvendo así as competencias comunicación lingüística e a competencia social e 
cívica. 
16- Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á 
hora de emitir xuízos de valor ou falar de música desenvolvendo así a competencia en 
comunicación lingüística. 
17- Amosar interese e actitude crítica pola música, os concertos en vivo e as propostas 
musicais, valorando os seus elementos creativos e innovadores ao longo da historia 
desenvolvendo así a competencia de aprender a aprender e a competencia dixital. 
18- Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, demostrando un 



 

 

coñecemento básico das técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, 
reproducir, crear, interpretar música e realizar sinxelas producións audiovisuais 
desenvolvendo así a competencia dixital, e a competencia social e cívica e o sentido 
da iniciativa e espírito emprendedor. 
19- Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a 
aprendizaxe e a indagación do feito musical desenvolvendo así a competencia de 
aprender a aprender e a competencia dixital. 
 
Estándares de aprendizaxe. 
- Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da 
música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de fa en cuarta; 
duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e 
de tempo, etc.). 
- Recoñece, comprende e analiza tipos de textura. 
- Comprende e identifica os conceptos e os termos básicos relacionados cos 
procedementos compositivos e os tipos formais. 
- Amosa interese polo coñecemento e a aplicación de técnicas e normas do coidado da 
voz, o corpo e os instrumentos. 
- Canta pezas vocais propostas aplicando técnicas que permitan unha correcta emisión 
da voz. 
- Practica a relaxación, a respiración, a articulación, a resonancia e a entoación. 
- Adquire e aplica as habilidades técnicas e interpretativas necesarias nas actividades 
de interpretación adecuadas ao nivel. 
- Coñece e pon en práctica as técnicas de control de emocións á hora de mellorar os 
seus resultados na exposición ante un público 
- Practica, crea, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas de 
diferentes xéneros, estilos, épocas históricas e culturas, aprendidas por imitación e a 
través da lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas ao nivel. 
- Practica, interpreta e memoriza pezas vocais, instrumentais e danzas do patrimonio 
español e galego. 
- Amosa apertura e respecto cara ás propostas do profesor/a e dos compañeiros/as. 
- Practica as pautas básicas da interpretación: silencio, atención ao/á director/a e a 
outros/as intérpretes, audición interior, memoria e adecuación ao conxunto, 
amosando espírito crítico ante a súa propia interpretación e a do seu grupo. 
- Participa activamente en agrupacións vocais e instrumentais, colaborando con 
actitudes de mellora e compromiso e amosando unha actitude aberta e respectuosa. 
- Amosa interese polas paisaxes sonoras que nos rodean e reflexiona sobre elas. 
- Investiga de forma creativa acerca das posibilidades sonoras e musicais dos obxectos 
sonoros. 
- Explora e descubre as posibilidades da voz e os instrumentos, e a súa evolución ao 
longo da historia da música. 
- Le e analiza partituras como apoio á audición. 
- Valora e aplica o silencio como elemento indispensable para a interpretación e a 
audición. 
- Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e 
contrastando as novas músicas coñecidas. 
- Recoñece e sabe situar no espazo e no tempo músicas de diferentes culturas e 



 

 

épocas históricas. 
- Describe de xeito pormenorizado os diferentes elementos das obras musicais 
propostas usando distintas linguaxes. 
- Utiliza recursos con autonomía como apoio ao análise musical. 

- Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións 
musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade. 

- Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con 
outras disciplinas. 
- Recoñece e interpreta manifestacións da danza identificando e explicando con 
linguaxe técnica adecuada a época histórica á que pertencen. 
- Distingue e explica as diversas funcións que cumpre a música na sociedade ao longo 
da historia. 
- Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas como fonte de 
enriquecemento cultural e satisfacción persoal, elaborando algún proxecto de 
investigación e exposición 
- Relaciona as cuestións técnicas aprendidas vinculándoas ás épocas da historia da 
música correspondentes. 
- Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as tendencias 
musicais. 
- Examina e explica con criterio musical a relación entre os acontecementos históricos, 
o desenvolvemento tecnolóxico e a música na sociedade. 
- Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos 
musicais. 
- Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor 
e claridade. 
-  Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, 
representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas 
producións. 
- Interésase por ampliar e diversificar as preferencias musicais propias. 
- Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como 
ferramentas para a actividade musical. 
- Participa en todos os aspectos da produción musical demostrando o uso adecuado 
dos materiais relacionados, os métodos e as tecnoloxías. 
- Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar 
traballos sobre temas relacionados co feito musical. 
 
Cuarto curso: 
Criterios de avaliación segundo competencias básicas 
1- Ensaiar e interpretar, en pequeno grupo, unha peza vocal ou instrumental ou unha 
coreografía aprendidas de memoria a través da audición e/ou observación de 
gravacións de audio e vídeo e/ou mediante a lecturade partituras e outros recursos 
gráficos desenvolvendo así a competencia social e cívica e a competencia para 
aprender a aprender. 
2- Participar activamente nalgunhas das tarefas necesarias para a celebración de 
actividades musicais no centro docente: planificación, ensaio, interpretación, difusión, 
etc… desenvolvendo así a competencia social e cívica. 
3- Compoñer unha peza musical utilizando diferentes técnicas e recursos 



 

 

desenvolvendo así a competencia dixital e a matemática, ciencias e da tecnoloxía. 
4- Analizar os procesos básicos de creación, edición e difusión musical, considerando a 
intervención de distintos/as profesionais desenvolvendo así a competencia social e 
cívica, e a competencia do sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 
5- Analizar e describir as principais caracerísticas de pezas musicais apoiándose na 
audición e no uso de documentos como partituras, textos ou musicogramas 
desenvolvendo así a competencia social e cívica, a competencia de comunicación 
lingüística, e a competencia matemática, ciencias e da tecnoloxía. 
6-  Expor de xeito crítico a opinión persoal respecto de distintas músicas e eventos 
musicais, argumentándoa en relación coa información obtida en diversas fontes: 
libros, publicidade, programas de concertos, críticas, etc… desenvolvendo así a 
competencia en comunicación lingüística. 
7- Utilizar a terminoloxía adecuada na análise de obras e situacións musicais, 
desenvolvendo así a competencia en comunicación lingüística e aprender a aprender. 
8- Recoñecer auditivamente, clasificar, situar no tempo e no espazo, e determinar a 
época ou a cultura e o estilo das obras musicais escoitadas previamente na aula, 
amosando apertura e respecto polas novas propostas musicais e interesándose por 
ampliar as súas preferencias desenvolvendo así a competencia social e cívica, e a 
competencia en comunicación lingüística. 
9- Distinguir as funcións que cumpre a música na nosa sociedade, atendendo a 
diversas variables: intención de uso, estrutura formal e medio de difusión utilizado 
desenvolvendo así a competencia social e cívica, e a competencia dixital. 
10- Explicar algunhas das funcións que cumpre a música na vida das persoas e na 
sociedade desenvolvendo así a competencia social e cívica e a competencia en 
comunicación lingüística. 
11- Apreciar a importancia patrimonial da música española e galega, e comprender o 
valor de conservala e transmitila colaborando na recollida, na gravación e na 
transcrición de pezas desenvolvendo así a competencia social e cívica. 
12- Coñecer a existencia doutras manifestacións musicais e consideralas como fonte 
de enriquecemento cultural desenvolvendo así a competencia social e cívica. 
13- Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras manifestacións 
artísticas desenvolvendo así a competencia social e cívica, a competencia en 
comunicación lingüística e a competencia de aprender a aprender. 
14- Coñecer e analizar as características dos principais grupos e tendencias da música 
popular urbana actual desenvolvendo así a competencia social e cívica, a competencia 
dixital, a competencia en comunicación lingüística e a competencia de aprender a 
aprender. 
15- Valorar o papel das tecnoloxías na formación musical desenvolvendo así as 
competencias social e cívica, a competencia dixital, a competencia de aprender a 
aprender, a competencia matemática, ciencias e da tecnoloxía e a competencia do 
sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 
16. Sonorizar unha secuencia de imaxes fixas ou en movemento utilizando diferentes 
recursos informáticos desenvolvendo así a competencia dixital, a competencia de 
aprender a aprender, a competencia matemática, ciencias e da tecnoloxía 
17- Caracterizar a función da música nos medios de comunicación (radio, televisión, 
cine, etc.) e as súas aplicacións na publicidade, nos videoxogos e noutras aplicacións 
tecnolóxicas desenvolvendo así as competencias dixital, e a de aprender a aprender. 



 

 

18- Coñecer as posibilidades das tecnoloxías aplicadas á música e utilizalas con 
autonomía desenvolvendo así as competencias dixital, e a de aprender a aprender e a 
competencia en comunicación lingüística. 
 
Estándares de aprendizaxe. 
- Aplica as habilidades técnicas necesarias nas actividades de interpretación, colabora 
co grupo e respecta as regras fixadas para lograr un resultado acorde coas súas propias 
posibilidades. 
- Le partituras como apoio á interpretación. 
- Coñece e cumpre as normas establecidas para realizar as actividades da aula. 
- Interpreta e memoriza un repertorio variado de cancións, pezas instrumentais e 
danzas cun nivel de complexidade en aumento. 
- Coñece e utiliza axeitadamente técnicas, recursos e procedementos compositivos 
para elaborar arranxos musicais, improvisar e compor música. 
- Utiliza con autonomía recursos informáticos ao servizo da creación musical. 
- Coñece e analiza o proceso seguido en diversas producións musicais (discos, 
programas de radio e televisión, cine, etc.) e o papel xogado en cada fase do proceso 
polos/as profesionais que interveñen 
- Analiza e comenta as obras musicais propostas, axudándose de diversas fontes 
documentais. 
- Le e analiza partituras como apoio á audición. 
- Analiza críticas musicais e utiliza un vocabulario axeitado para a elaboración de 
críticas orais e escritas sobre a música escoitada 
- Utiliza con rigor un vocabulario axeitado para describir a música. 
- Recoñece e compara os trazos distintivos de obras musicais, e descríbeo utilizando 
unha terminoloxía axeitada. 
- Sitúa a obra musical nas coordenadas de espazo e tempo. 
- Amosa interese, respecto e curiosidade pola diversidade de propostas musicais, así 
como polos gustos musicais doutras persoas 
- Amosa unha actitude crítica ante o papel dos medios de comunicación na difusión e 
na promoción da música. 
- Coñece e explica o papel da música en situacións e contextos diversos: actos da vida 
cotiá, espectáculos, medios de comunicación, etc 
- Amosa interese por coñecer o patrimonio musical español e galego. 
- Coñece as testemuñas máis importantes do patrimonio musical español e galego, e 
sitúaos no seu contexto histórico e social. 
- Analiza a través da audición músicas de distintos lugares do mundo e identifica as 
súas características fundamentais. 
- Recoñece e explica as características básicas da música española e da música popular 
urbana. 
- Elabora traballos de investigación nos que establece sinerxías entre a música e outras 
manifestacións artísticas. 
- Realiza traballos e exposicións ao resto do grupo sobre a evolución da música 
popular. 
- Usa as TIC para expor contidos d maneira clara. 
- Selecciona e utiliza recursos tecnolóxicos para diferentes aplicacións musicais. 
- Comprende a transformación de valores, hábitos, consumo e gusto musical como 



 

 

consecuencia dos avances tecnolóxicos. 
- Sabe procurar e seleccionar fragmentos musicais axeitados para sonorizar secuencias 
de imaxes. 
- Sonoriza imaxes fixas e en movemento mediante a selección de músicas 
preexistentes ou a creación de bandas sonoras orixinais 
- Utiliza con autonomía as fontes de información e os procedementos apropiados para 
indagar e elaborar traballos relacionados coa función da música nos medios de 
comunicación. 
- Amosa interese por coñecer as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías como 
ferramentas para a actividade musical 

- Coñece e consulta fontes de información impresa ou dixital para resolver dúbidas e 
para avanzar na aprendizaxe autónoma. 

 
 
6.3 Procedementos e instrumentos de avaliación. Criterios de cualificación. 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 
 
 En todos os cursos se realizarán as seguintes probas: 
  

1. Proba Escrita sobre a parte teórica. 1 por trimestre. 
2. Probas prácticas. Mínimo 1  e máximo 4 por trimestre. 
3. Elaboración dun traballo en grupo no que se desenvolvan todas as 

competencia claves. 
4. Teranse tamén en conta as actitudes á hora de avaliar. Tanto do día a día 

como nas probas anteriores. 
 

As probas escritas constarán de 10 preguntas teóricas musicais sobre 
elementos básicos da linguaxe musical. O tipo de preguntas non son de memorizar, 
senón de pór en prática o previamente memorizado e traballado. 
 As probas práticas constarán de exames instrumentais e vocais sobre pezas 
musicais traballadas nas aulas. 
 O traballo serán en grupo. A súa temática variará en función da temática 
traballada polo centro en relación ao traballo por proxectos organizado desde a 
biblioteca escolar. 
 As actitudes están especificadas tanto nos contidos como nos obxectivos e 
criterios de avaliación. 
 
Criterios de cualifiación 
 

A nota de cada trimestre será unha media entre a proba escrita e  as probas  
práticas  sendo cada  proba  individual de igual valía –sexa prática ou teórica- dando así 
unha grande importancia aos contidos procedimentais. As anotacións sobre a actitude 
influirán positiva ou negativamente na nota media resultante. 

Na 2ª avaliación terase en conta tamén o traballo realizado en grupo. 
 A nota mínima en calquera proba para facer medio co resto será o 3. Isto 
significa que alguén que teña unha cualificación inferior ao 3 en calquera das probas 



 

 

terá a avaliación suspensa. 
 
A Avaliación será continua. 

 
6.4 Procedementos para avaliar a propria programación 
 
 O procedemento para avaliar esta programación farase en cada trimestre 
comprobando en que grao foi cumprida a espectativa no que se refire á secuenciación 
e temporalización de contidos. Ao final do curso comprobarase tamén o grao de 
cumprimento dos obxectivos, da contribución real da materia na consecución das 
competencias básicas, metodoloxía, materiais, e todo tipo de actividades 
(extraescolares, de animación á lectura, tic, etc...). Esta avaliación será refletida na 
memoria final de curso. 
 
7. Plans de traballo para a superación de materias pendentes. Procedemento para a 
cualificación. 
 O plan de traballo para as persoas que teñan a materia de música pendente 
basearase na elaboración dunhas fichas de repaso. Estas fichas serán entregadas por 
trimestre e serán avaliadas nese prazo tendo ademais unha proba teórica e dúas 
prácticas en cada trimestre. A nota resultante será a media desas tres probas contando 
a ficha positiva ou negativamente sobre a media acadada. En todo caso a nota mínima 
en calquera destas probas é un 3 para facer media.  
 
8. Materiais Curriculares 

 
- Material escrito: 

Fotocopias de partituras, actividades, exercicios...  elaboradas polo profesor ou polo 
departamento. 
Libros divulgativos de música. (Hai pequenos libros sobre grupos de pop, rock...) 
Publicacións musicais. (revistas Radio Clásica. Revistas vendas de instrumentos e 
material musical…) 
Recortes de xornais ou revistas que falen directamente dalgún aspecto musical. 

 
- Material manipulable: 

Material para escreber. 
Instrumentos musicais que hai en todos os institutos (Orff, pequena percusión, piano, 
guitarras –eléctricas e españolas, darboukas, bateria e algun instrumento máis 
comprado polo centro. 
Instrumentos proprios do alumnado (frautas, guitarras...-para gustos-) 
 

- Material referido á tecnoloxía da información e da comunicación: 
Vídeos. (Acercarse a la música-J.L. Tellez, concertos, algúns de Walt Disney...) 

Ordenador (Manexo de internet, software de música como Finale ou Encore, 
ou algún secuenciador fácil creado para nenos Dance Machine... Podendo facer 
montaxe vídeo e audio de forma fácil con PowerPoint ou máis complexos con Sound 



 

 

Forge ou Wave Lab) 
 Este curso inicaremos por primeira vez a aplicación Classroom no contexto do 
dominio @cpidodro.net e nel iremos colgando diferentes leccións, exercícios, repasos, 
etc… 
 
 
 
 
9. Programación en educación en valores 

O currículo da etapa ten como finalidade un desenvolvemento integral do 
alumno, que non debe estar limitado á adquisición de conceptos e coñecementos 
académicos vinculados exclusivamente a cada unha das súas áreas, senón que debe 
formar aos alumnos para integrarse na sociedade actual, sabendo responder de 
maneira adecuada aos problemas que esta sociedade presenta. Esta formación, que 
non está definida en ningunha das áreas, debe estar presente na aula de forma 
permanente, e maniféstase a través do que coñecemos como temas transversais. 
 A forma na que entendo o tratamento destes temas transversais fica reflectida 
nos obxectivos seguintes: 
1.- Educación para a paz e a cooperación internacional. 

- Educar para a acción. As leccións de paz e o coñecemento de organismos 
comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia e conductas 
prácticas. 

- Entrenarse para a solución dialogada de conflictos no ámbito escolar. 
2.- Educación moral e cívica. 

- Participar en tarefas comúns, mostrando actitudes de colaboración e respeito 
polas opinións e propostas alleas. 

- O respecto pola autonomía dos demais. 
3.- Educación para a igualdade entre os sexos. 

- Desenvolver a autoestima e unha concepción do corpo como expresión da 
personalidade. 

- Analisar criticamente a realidade e correxir prexuízos sexistas e as súas 
manifestacións na linguaxe, publicidade, xogos, profesións, etc. 

4.- Educación ambiental. 
- Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión 

dos principais problemas ambientais. 
- Desenvolver capacidades e técnicas de relacionarse co medio sen contri-buír ao 

seu deterioro, así como hábitos individuais de protección do medio. 
5.- Educación para a saúde. 

- Proporcionar un contexto adecuado para realizar unha valoración crítica de 
determinados hábitos relacionados coa saúde. 

6.- Educación vial. 
- Sensibilizar ao alumnado sobre os accidentes e outros problemas de 

circulación. 
- Adquirir conductas e hábitos de seguridade vial como peóns e como usuarios 

de vehículos. 
7.- Educación para o consumidor. 



 

 

- Desenvolver un coñecemento dos mecanismos do mercado, así como dos 
dereitos do consumidor e as formas de facelos efectivos. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsábel que se sitúa criticamente 
ante o consumismo e a publicidade. 

Desde a música, moitos destes temas poden tratarse propoñendo actividades que 
se desenvolvan en grupo, xa que estas favorecen a comunicación dos alumnos e 
fomentan actitudes de convivencia. Por outra parte, a constitución de agrupamentos 
non sexistas, e a distribución igualitaria de tarefas favorece a igualade entre os sexos, 
sobre todo nesta materia, na que bastantes alumnas teñen que vencer a dificultade 
engadida dun ambiente musical no que as mulleres as máis das veces están recluídas a 
cantar ou tocar o piano, como se pode observar na maior parte dos grupos de música 
actual. 

Ademais, na música pódense tratar contidos relacionados directamente coa saúde 
(O uso adecuado a voz precisa dun coñecimento e coidado do aparato respiratorio 
ante problemas habituais na adolescencia como é o tabaco). Ou tratar temas que 
relacionados directamente coa paz (o coñecimento da música de outras culturas 
aumenta o respeito cara estas, comprendendo que o mundo non é só a música e 
culturas occidentais, nin as súas visións). Tamén tratar temas coa educación vial 
educando un bon ouvido musical que se basee mais na calidade que na cantidade para 
prever que se gasten cartos en tunear os coches con equipos de son que molestan, 
contaminan e fan mais perigosa a circulación. Ou tratar temas relacionados con a 
educación para o consumidor, onde se pode analisar o mercado musical, os prezos dos 
cd’s, o pirateo. Ou como se usa a música nas publicidades, nos grandes almacéns... e 
que efecto pode producir no consumidor, cara quen vai dirixido...  
 
10. Tratamento da Diversidade 
Aínda que na aula nos atopemos con alumnos e alumnas de idades moi semellantes 
entre si, en todo momento debemos contar coas peculiaridades e diferencias que 
caracterizan a cada un deles. A chamada “madurez” maniféstase nestas idades de 
maneiras diferentes tendo en conta as súas responsabilidades, actitudes, 
plantexamento intelectual, etc. 
En todo momento o alumno estará apoiado por un clima de comprensión, que non 
implique compaixón, pero que valore os grandes e pequenos logros e sexa estímulo 
nos momentos de grandes ou pequenos fracasos. 
O profesor deberá ter claro que a educación musical no segundo ciclo de secundaria 
non pretende preparar profesionais, senón colaborar coa formación integral dos xoves. 
Desta maneira o espertar en cada un a conciencia das súas posibilidades e dificultades 
debe ser o primeiro propósito do profesor, e o máis importante. 
 
ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 
 
Sabemos que non é tarefa fácil adaptarnos a tanta diversidade, por eso debemos 
contar co apoio de: 
● titor e psicólogo do centro 
● busca de datos familiares e 

sociais 



 

 

● solicitar da familia unha 
relación sincera. 

 
As dificultades e carencias físicas son máis determinadas e fáciles de detectar. As 
psíquicas son máis profundas e maniféstanse a través de deficiencias e carencias 
motrices. 
 
Se non tódalas dificultades son superables, polo menos unha gran parte delas son 
susceptibles de mellorar. 
 
 
 
 
 
 
11. Contribución ao proxecto lector 
 Desde o Departamento de Música traballaremos o fomento da lectura en 
dous dos aspectos requeridos polo Plano Lector, a saber: Pracer pola lectura e 
escritura e comprensión lectora.  
Traballarase desde as seguintes actividades que se irán facendo ao longo do curso: 
 - Lectura de revistas especializadas de música (pop, heavy, galegas...) 
 - Lectura e análise de letras de cancións de diferentes estilos musicais. 
 - Realizarase un pequeno dossier sobre música e poesia na música rock e pop. 
 - Compraranse coa Biblioteca, materiais de música práctica adaptadas ao 
alumnado. 
 - Comporanse diferentes poemas que serán adaptacións ou creacións de músicas 
xa existentes. 

- Realizarase un seminario con algún compositor de letras para música facendo 
un seminario práctico sobre o tema. 

 
 
12. Contribución ao plano TIC 
 Desde o Departamento de Música traballaremos o uso das novas tecnoloxias 
da información e comunicación no ámbito que mais nos compete: O son gravado. 
Usaremos o ordenador para este tipo de traballos e programas especializados de 
software libre. Tamén analisaremos o uso da música e do son nas novas tecnoloxias 
(tal e como xa está indicado nos contidos de cada curso). 
 
 
13. Accións de contribución ao plano de convivencia 
 O departamento de música pon en práctica o plano de convivencia tentando 
marcar perfectamente os límites decididos no plano de convivencia. Indicando en cada 
caso onde se poden dar as faltas leves, graves ou moi graves. 
 Por outro lado, a práctica musical de interpretación de pezas modernas crea 
un ambiente de proximidade, que ben levado permite unha confidencialidade e 
confianza entre alumno e profesor que leva ao respeto dunha maneira natural.  
 



 

 

 
14. Actividades complementarias e extraescolares 

O Departamento de música organiza xunto coa ANPA e co Concello desde hai 
varios anos unha actividade denominada: Crea un grupo cos teus amigos. Esta é unha 
actividade na que varios dos rapaces máis interesados na materia se xuntan os 
sábados para ensaiar na aula de música con instrumentos emprestados pola aula e un 
profesor de música da zona (que ao comezo era o proprio profesor da materia). 
Normalmente sempre tocan ao final de ano en festivais do colexio e no verán en festas 
da zona. 

Organización e elaboración dos festival de Natal e do festival de final de curso. 
Organización da música (tipo escola de samba) no entroido. 
Saída a algún concerto do auditorio de Galiza ou Auditorio de Valga. 

 
PDA : PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DE AULA  

DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURAIS (BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. FÍSICA E QUÍMICA) 
CURSO 2015-2016 

 
 INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 
   O Decreto 86/2015 do 25 de xuño ten por obxecto establecer o currículo da 
educación secundaria obligatoria no sistema educativo galego que regula a relación 
entre os obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares de 
aprendizaxe avaliables e as competencias clave nas diferentes materias. Este novo 
currículo o aplicaremos para as programación dos cursos de 1º e 3º da ESO, tanto na 
materia de Bioloxía e Xeoloxía coma na materia de Física e Química. Para os cursos de 
2º e 4º de ESO seguiremos o currículo de anos anteriores a este decreto. 
     No presente curso académico, o Departamento de Ciencias Naturais está integrado 
por tres profesores ca seguinte distribución de grupos e cursos: 
-  MARÍA DOLORES RAMOS ESPERANTE.  
Profesora adscrita ao primeiro ciclo de E.S.O. pola especialidade de Lingua 
extranxeira, Inglés. Imparte Ciencias da Natureza a un grupo de 1º de E.S.O.  
- MANUEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. 
Profesor titular na especialidade de Educación Plástica e Audiovisual. Imparte Ciencias 
da Natureza a un grupo de 1º de E.S.O.  
-  DOLORES VILAS RODRÍGUEZ. 
Profesora de E.S.O. na especialidade de Bioloxía e Xeoloxía. Desempeña o cargo de 
Xefa de Departamento. Imparte Ciencias da Natureza a un grupo de 2º de E.S.O., 
Bioloxía e Xeoloxía a un grupo de 3º de E.S.O, Física e Química a un grupo de 3º de 
E.S.O., Bioloxía  e Xeoloxía a un grupo de 4º de E.S.O. e  Física e Química a un grupo 
de 4º de E.S.O.  
 
 
 CONTRIBUCIÓN  AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

   As competencias clave son as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos 
propios de cada ensinanza e para lograr a realización adecuada de actividades e a 



 

 

resolución eficaz de problemas complexos. As competencias clave establecidas no 
decreto son as seguintes: 
 
- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)  
   Imos traballar especialmente o emprego dun vocabulario específico e a necesidade 
de expresar ideas, conceptos, experiencias, datos e conclusións de xeito moi claro e 
preciso.  
 
-COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
(CMCCT) 
   Estas ciencias son unhas ciencias aplicadas, e como tal, teñen que recorrer ás 
Matemáticas, axudando a contextualizar estas materias.   
 
- COMPETENCIA DIXITAL (CD) 
   Nas nosas materias, que están cambiando cada día, a informática convírtese nunha 
das moitas ferramentas de traballo, básica para a aplicación do método científico. 
 
- COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER  
   Basearémonos no método científico como xeito de afrontar situacións novas e 
problemas, tanto científicos como cotiáns. Tamén incidiremos, especialmente nos 
cursos inferiores, na lectura comprensiva, a realización de resumes e esquemas e a 
interpretación de gráficas. 
 
- COMPETENCIA SOCIAIS  E CÍVICAS (CSC) 
   Esta área  permite  traballar as diferencias (en relixión, sexo ou raza) e a igualdade. 
 
- SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE). 
   Traballarase potenciando a responsabilidade nas tarefas asignadas e a coherencia 
coas posturas e decisións tomadas. A formación dos alumnos  incluirá coñecementos e 
destrezas relacionados cas oportunidades de carreira e o mundo do traballo e o 
desenvolvemento de actitudes que conleven un cambio de mentalidade que favoreza 
a iniciativa emprendedora. 
 
- CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 
   Esta é a competencia cun maior peso nestas materias: o seu dominio esixe a 
aprendizaxe de conceptos, a observación do mundo físico e de fenómenos naturais e o 
coñecemento da intervención humana. Require que o/a alumno/a se familiarice co 
método científico como método de traballo, e isto permitiralle actuar racional e 
reflexivamente en moitos aspectos da súa vida. Esta competencia traballarase co 
estudo dos espazos naturais, poñendo en valor as diferentes manifestacións culturais 
integradas neles e os seus habitantes, facendo fincapé na  perda do patrimonio 
cultural e das propias etnias que viven en ditos espazos.  
 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  1º E.S.O. 
 

 RELACIÓN DOS OBXECTIVOS, CONTIDOS E ÉSTANDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.  
 



 

 

   A materia de Bioloxía e Xeoloxía debe contribuir a que o alumnado desenvolva as 
competencias clave, pondo especial atención na adquisición da competencia científica 
en todas as súas dimensións. O alumno debe aprender a observar e a reflexionar sobre 
situacións reais, recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, iniciativa e motivación 
que o leven a un maior desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar 
social. Os obxectivos para este nivel serían os seguintes: 
 
a) Desenvolver a capacidade de diálogo, respectando ás persoas e tolerando as 
diferentes opinións. Afianzar os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre homes e mulleres. Potenciar a sensibilidade polo orden e 
limpeza do material, propio e alleo, e do lugar de traballo, así como valorar  as 
normas de seguridade no laboratorio. 
b) Participar na planificación e na realización en equipo de actividades científicas, 
mostrando unha actitude flexible e de colaboración e asumindo responsabilidades no 
desenrolo das tarefas. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social.  
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas e rexeitar a violencia e comportamentos 
sexistas. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información. 
f) Concebir o coñecemento científico como un saber integrado. Elaborar criterios 
persoais e razoados sobre cuestións científicas e tecnolóxicas básicas do noso tempo 
mediante o contraste e avaliación de informacións obtidas en distintas fontes. 
g) Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións científicas e tecnolóxicas 
básicas do noso tempo mediante o contraste e avaliación de informacións obtidas en 
distintas fontes.Desenvolver o espírito emprendedor. 
h) Comprender e expresar mensaxes científicos, utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade,  así como outros sistemas de notación e de representación cando 
sexan necesarios. 
i) Comprender e expresarse na lengua galega de maneira apropiada. 
l) Utilizalos coñecementos sobre os elementos físicos e os seres vivos para disfrutar 
do medio natural, así como propoñer, valorar e, no seu caso, participar nas iniciativas 
dirixidas a conservalo e melloralo. Coñecer persoas que realizaron ou realizan achegas 
importantes á ciencia. 
m) Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados co coidado dos seres vivos e o 
medio ambiente, contribuíndo a súa conservación e mellora. 
n) Apreciar o medio natural utilizando diversos modos de expresión e representación. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega. 
 
 
 

   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave   Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  
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 . O vocabulario científico na 

expresión oral e escrita. 

  Utilizar adecuadamente o 

vocabulario científico nun 

contexto preciso e  adecuado ao 

seu nivel. 

 . Identifica os termos máis 

frecuentes do vocabulario 

científico, e exprésase de xeito 

correcto tanto oralmente como 

por escrito. 

 CCL 

 CMCCT 
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 . Metodoloxía científica: 

características básicas. 

  Experimentación en    bioloxía 

e xeoloxía: obtención, selección 

e interpretación de información 

de carácter científico a partir da 

selección e a recollida de 

mostras do medio natural ou 

doutras fontes. 

  Procurar, seleccionar e 

interpretar a información de 

carácter científico, e utilizala 

para formar unha opinión propia, 

expresarse con precisión e 

argumentar sobre problemas  
relacionados co medio natural e 
a saúde. 

  Procura, selecciona e 

interpreta a información de 

carácter científico a partir da 

utilización de diversas fontes. 

 CD 

 CAA 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 
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  Transmite a información 

seleccionadade xeito preciso, 

utilizando diversos soportes. 

 CD 

 CCL 
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 . 
  Utiliza a información de 

carácter científico para formar 

unha opinión propia e 

argumentar sobre problemas 

relacionados. 

 CAA 

 CCL 

 b 

 f 

 g 

  Planificación e realización do 

traballo experimental, e 

interpretación dos seus 

resultados. 

 . Normas de seguridade no 

laboratorio, e coidado dos 

instrumentos e do material. 

  Realizar un traballo 

experimental coa axuda dun 

guión de prácticas de laboratorio 

ou de campo, describir a súa 

execución e interpretar os seus 

resultados. 

 . Coñece e respecta as 

normas de seguridade no 

laboratorio, e coida os 

instrumentos e o material 

empregado. 

 CMCCT 

 CSC 

 b 

 f 

 g 

 . 
  Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

recoñecemento como material 

básico de laboratorio, 

argumenta o proceso 

experimental seguido,  
 
 
describe as súas observa- 
cións e interpreta os seus 
resultados. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CAA 

 . A Terra no universo                    



 

 

 f Aa orixe do Universo. . Recoñecer as ideas principais 

sobre a orixe do Universo, e a 

formación e a evolución das 

galaxias. 

 Identifica as ideas principais 

sobre a orixe do universo. 

 CMCCT 

 f 

 l 

  Compoñentes do Universo. 

 Características do Sistema 

Solar e dos seus 

        compoñentes. 

  . . Concepcións sobre o 
Sistema Solar ao longo da 
historia. 

  Expor a organización do 

Universo e do Sistema Solar, 

así como algunhas das concep- 

cións que sobre este sistema 
planetario se tiñeron ao longo da 
historia. 

 Recoñece os compoñentes do 

Universo e do Sistema Solar, e 

describe as súas características 

xerais. 

 CMCCT 

 
   

     

     
 f  Os planetas no Sistema Solar.   Relacionar comparativamente 

a posición dun planeta no 

sistema solar coas súas 

características. 

 Precisa as características que 

se dan no planeta Terra que 

permiten o desenvolvemento 

da vida nel, e que non se dan 
nos outros planetas. 

  

 CMCCT 

 f  O planeta Terra:características.  Localizar a posición da Terra 

no Sistema Solar. 

Solar. 

 . Identifica a posición da Terra 

no Sistema Solar. 

ma Solar. 

 CMCCT 

 f  . Os movementos da Terra, da 

Lúa e do Sol, e as súas 

consecuencias. 

  Establecer os movementos da 

Terra, da Lúa e do Sol, e 

relacionalos coa existencia do 

día e a noite, as estacións, as 

mareas e as eclipses. 

  Categoriza os fenómenos 

principais relacionados co 

movemento e a posición dos as- 

tros, e deduce a súa 
importancia para a vida. 

 CMCCT 

 f     Interpreta correctamente en 

gráficos eesquemas fenómenos 

como as fases lunares e as 

eclipses, e establece a súa 
relación coa posición 
relativa da Terra, a Lúa e o 
Sol. 

 CMCCT 

 f   A xeosfera: estrutura e 

composición da codia, o manto e 

o núcleo. 

 . Identificar os materiais 

terrestres segundo a súa 

abundancia e a distribución nas 

grandes capas da Terra. 

 Describe as características 

xerais dos materiais máis 

frecuentes nas zonas externas 

do planeta e xustifica a súa 

distribución en capas en 

función da súa densidade. 

 CMCCT 

 f     Describe as características 

xerais da codia, o manto e o 

núcleo terrestre, e os materiais 

que os compoñen, e relaciona 
esas características coa súa 
situación. 

 CMCCT 



 

 

 f 

 g 

 n 

 ñ 

 Minerais e rochas: 

propiedades, características e 

utilidades. 

Xestión sustentable dos 

recursos minerais. 

Recursos minerais en Galicia. 

 . Recoñecer as propiedades e 

as características dos minerais e 

das rochas, distinguir as súas 

aplicacións máis frecuentes e 
salientar a súa importancia 
económica e a xestión 
sustentable. 

  Identifica minerais e rochas 

utilizando criterios que permitan 

diferencialos. 

 CMCCT 

 CAA 

 f 

 g 

 n 

 ñ 

.  
  Describe algunhas das 

aplicacións máis frecuentes dos 

minerais e das rochas no ámbito 

da vida cotiá. 

 CCEC 

 f 

 g 

 n 

 ñ 

  
  Recoñece a importancia do 

uso responsable e a xestión 

sustentable dos recursos mine- 

rais. 

 CSC 

 
 
 
 
 
 
   

     

 f  A atmosfera: composición e 

estrutura. O aire e os seus 

compoñentes. Efecto 

invernadoiro.Importancia da 

atmosfera para os seres vivos. 

  Analizar as características e a 

composición da atmosfera, e as 

propiedades do aire. 

  Recoñece a estrutura e a 

composición da atmosfera. 

 CMCCT 

 Recoñece a composición do 

aire e identifica os 

contaminantes principais en 

relación coa súa orixe. 

 CMCCT 

 Identifica e xustifica con 

argumentacións sinxelas as 

causas que sustentan o papel 

protector da atmosfera para 
os seres vivos. 

 CMCCT 

 b 

 e 

 f 

 g 

 m 

  Contaminación atmosférica: 

repercusións e posibles 

solucións. 

 Investigar e recoller 

información sobre os problemas 

de contaminación ambiental 

actuais e as súas repercusións, 

e desenvolver actitudes que 

contribúan á súa solución. 

  Relaciona a contaminación 

ambiental coa deterioración 

ambiental, e propón accións e 

hábitos que contribúan á súa 
solución. 

 CSC 

 CSIEE 



 

 

 f 

 m 

 
  Recoñecer a importancia do 

papel protector da atmosfera 

para os seres vivos e considerar 

as repercusións da actividade 

humana nela. 

  Relaciona situacións en que a 

actividade humana interfire coa 

acción protectora da atmosfera. 

 CSC 

 f   A hidrosfera. Propiedades da 

auga. Importancia da auga para 

os seres vivos. 

  Describir as propiedades da 

auga e a súa importancia para a 

existencia da vida. 

  Recoñece as propiedades 

anómalas da auga en relación 

coas súas consecuencias para 

o mantemento da vida na 
Terra. 

 CMCCT 

 f 

 m 

  A auga na Terra. Auga doce e 

salgada. 

 . Ciclo da auga. 

  A auga como recurso. 

  Interpretar a distribución da 

auga na Terra, así como o ciclo 

da auga e o uso que fai dela o 

ser humano. 

  Describe o ciclo da auga en 

relación cos seus cambios de 

estado de agregación. 

 CMCCT 

 a 

 f 

 g 

 m 

 Xestión sustentable da auga.  Valorar e identificar a 

necesidade dunha xestión 

sustentable da auga e de 

actuacións persoais e colectivas 

que potencien a redución do 

 consumo e a súa reutilización. 

  Comprende e identifica o 

significado da xestión 

sustentable da auga doce, e 

enumera medidas concretas que 

colaboren nesa xestión. 

 CSC 

 CSIEE 

 f 

 m 

 Contaminación das augas 

doces e salgadas. 

 . Xustificar e argumentar a 

importancia de preservar e non 

contaminar as augas doces e 

salgadas. 

  Recoñece os problemas de 

contaminación de augas doces e 

salgadas, en relación coas 

actividades humanas 

 CSC 

 
 
 
   

     

 f  A biosfera. Características 

que fixeron da Terra un 

planeta habitable. 

 

 . Seleccionar as características 

que fan da Terra un planeta 

especial para o 

desenvolvemento 

  da vida. 

 . Describe as características 

que posibilitaron o 

desenvolvemento da vida na 

Terra. 

 CMCCT 

  A biodiversidade no planeta Terra  



 

 

 f 

 l 

 m 

  Concepto de biodiversidade. 

Importancia da biodiversidade. 

 Sistemas de clasificación dos 

seres vivos.Concepto de 

especie. Nomenclatura binomial 

. 

 . A célula. Tipos e funcións vitais. 

  Reinos dos seres vivos: 

Moneras, Protoctistas, Fungi, 

Metafitas e Metazoos. 

 . Recoñecer a importancia da 

biodiversidade e as 

características morfolóxicas 

principais dos grupos 

taxonómicos. 

. Coñecer a anatomia e fisioloxía 

da célula. 

 Estima a importancia da 

biodiversidade e aplica criterios 

de clasificación dos seres 

vivos,relacionando os animais e 

as plantas máis comúns co seu 

grupo taxonómico. 

. Describe as características 

anatómicas e fisiolóxicas das 

céulas. 

 CCEC 

 CMCCT 

 f  
  Categorizar os criterios que 

serven para clasificar os seres 

vivos e identificar os principais 

que pertencen os animais e as 

plantas máis comúns. 

  Identifica e recoñece 

exemplares característicos de 

cada un destes grupos, e 

salienta a súa importancia 

biolóxica. 

 CMCCT 

 f 

 m 

 
  Describir as características 

xerais dos grandes grupos 

taxonómicos e explicar a súa 

importancia no conxunto dos 

seres vivos. 

  Discrimina as características 

xerais e singulares de cada 

grupo taxonómico. 

 CMCCT 

 f  . Invertebrados: poríferos, 

celentéreos,anélido,moluscos 

equinodermos e artrópodos. 

Características anatómicas e 

fisiolóxicas. 

 Vertebrados: peixes, anfibios, 

réptiles, aves e mamíferos. 

Características anatómicas e 

fisiolóxicas. 

 . Caracterizar os principais 

grupos de invertebrados e 

vertebrados. 

  Asocia invertebrados comúns 

co grupo taxonómico ao que 

pertencen. 

 CMCCT 

 . Recoñece exemplares de 

vertebrados e asígnaos á clase á 

que pertencen. 

 CMCCT 

 f 

 m 

 . Plantas: brións, fieitos, 

ximnospermas e anxiospermas. 

Características principais, 

nutrición,relación e reprodución. 

 . Coñecer e definir as funcións 

vitais das plantas e a súa 

importancia para a vida, e 

caracterizar os principais grupos 

de plantas. 

  Detalla o proceso da nutrición 

autótrofa e relaciónao coa súa 

importancia para o conxunto de 

todos os seres vivos. 

 CMCCT 



 

 

 Describe as características 

xerais e singulares dos principais 

grupos de plamtas. 

 CMCCT 

 
 
   

     

 c e a súa comprobación e 

argumentación a partir da 

experimentación ou da 
observación. 

habilidades propias do traballo 

científico. 

método científico.  CMCCT 
 b 

 f 

 g 

. 
  Elaborar hipóteses e 

contrastalas a través da 

experimentación ou da 

observación, e a argumentación. 

  Utiliza argumentos que 

xustifiquen as hipóteses que 

propón. 

 CAA 

 CCL 

 e   Artigo científico. Fontes de 

divulgacióncientífica. 

  Utilizar fontes de información 

variada, e discriminar e decidir 

sobre elas e sobre os méto- 

dos empregados para a súa 
obtención. 

 . Utiliza diferentes fontes de 

información apoiándose nas TIC, 

para a elaboración e a 

presentación das súas 

investigacións. 

 CMCCT 

 CD 

 a 

 b 

 c 

  Proxecto de investigación en 

equipo: organización. 

Participación e colaboración 

respectuosa no traballo 

individual e en equipo. 

Presentación de conclusións. 

 Participar, valorar e respectar o 

traballo individual e en equipo. 

  Participa, valora e respecta o 

traballo individual e en grupo. 

 CSC 

 CSIEE 

 a 

 b 

 d 

 h 

 o 

  Proxecto de investigación en 

equipo: organización. 

Participación e colaboración 

respectuosa no traballo 

individual e en equipo. 

Presentación de conclusións. 

  Expor e defender en público o 

proxecto de investigación 

realizado. 

 . Deseña pequenos traballos 

de investigación sobre animais 

e/ou plantas, os ecosistemas 

do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición 
humana, para a súa 
presentación e defensa na 
aula. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CD 

 Expresa con precisión e 

coherencia asconclusións das 

súas investigacións, tanto verbal- 

mente como por escrito. 

 CCL 

 CCEC 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Primeiro trimestre: O Universo. A xeosfera. A atmosfera. A hidrosfera. 
Segundo trimestre: A biosfera. Biodiversidade. Reino animal. 



 

 

Terceiro trimestre: Os reinos Fungi, Protoctista e Monera.  O reino das plantas. Os 
ecosistemas. 
   O bloque: Habilidades, destrezas e estratexias.Metodoloxía científica, será de 
aplicación continuada, en todas as unidades didácticas e nas actividades de 
laboratorio, actividades complementarias e extraescolares  que se realicen ao longo de 
todo o curso académico. 
   O Proxecto de investigación, levarase a cabo no marco do Proxecto Interdisciplinar 
de centro, que se ven realizando nos derradeiros cursos académicos. No presente 
curso xirará en torno a temática das VIAXES. O proxecto estará relacionado ca 
investigación que os alumnos realicen sobre as árbores dos diferentes continentes que 
podemos atopar nos parques e xardíns de Santiago.  
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  
 
-Constitución do Sistema Solar e do Universo. Características principais dos seus 
compoñentes.Unidades utilizadas en Astronomía. 
-Constitución da Terra en capas, os movementos da Terra e as súas repercusións. 
-Características físicas e químicas da Terra no seu conxunto. Orixe, desenvolvemento 
e mantemento da vida. 
-Composición, orixe e estructura da atmosfera. Función e problemática da capa de 
ozono no noso planeta.Importancia do efecto invernadoiro e o cambio climático. 
- As propiedades da auga. Ciclo da auga. Usos e problemática da auga. 
-Principais características dos seres vivos e a súa clasificación. Niveis de organización. 
-Concepto e tipos de célula. Organización celular. 
-Principais características de cada reino e de cada grupo que os constitúen. 
-Rochas e minerais. Orixe, clasificación e utilidades. 
-Cálculos sinxelos con diferentes unidades do S.I. 
-Normas de seguridade e técnicas de laboratorio. 
-Representacións gráficas relativas ós contidos anteriormente expostos. 
 
 

 CIENCIAS DA NATUREZA 2º E.S.O. 
 
OBXECTIVOS 
 
-Comprender e expresar mensaxes científicos, utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade,  así como outros sistemas de notación e de representación cando sexan 
necesarios.  
-Analizar datos e emitir xuízos e conclusións sobre feitos naturais. 
-Desenvolvela capacidade de diálogo como para admitila exclusión das propias 
aportacións diante de argumentacións razoadas e convincentes. 
-Analizar e valoralas actuacións individuais e colectivas en relación co medio 
ambiente, coñecela repercusión das alteracións deste sobre a maneira de vivir das 
persoas, e comprender que protexer o medio ambiente é protexerse a si mesmo. 
-Comprendela repercusións da actividade científica sobre a sociedade. 
-Valoralo coñecemento científico no seu conxunto como elemento inseparable do 
saber xeral. 



 

 

-Potenciar a sensibilidade polo orden e limpeza do material, propio e alleo, e do lugar 
de traballo, así como valorar  as normas de seguridade no laboratorio. 
-Desenvolver a capacidade de diálogo, respectando ás persoas e tolerando as 
diferentes opinións.  
 
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN 
 
Unidade 1. O mantemento da vida. 
-Seres vivos e funcións vitais. 
-A composición química dos seres vivos. 
-Coñecemento histórico da célula. 
-Como son as células? .A célula procariota. A célula eucariota. 
-A nutrición celular. A fotosíntese.A respiración celular.A reproducción celular. 
 
Unidade 2. A nutrición. 
-A función de nutrición.  
-O proceso dixestivo nos animais.A respiración nos animais. Tipos de respiración nos 
animais. O transporte de sustancias nos animais. Tipos de aparellos circulatorios nos 
animais. .A excreción nos animais. 
-A nutrición das plantas. 
 
Unidade 3. A relación e  coordinación.  
-A relación e a coordinación nos seres vivos. 
-Os receptores de estímulos.Os sistemas de coordinación. O sistema nervioso. O 
sistema endócrino.  
-O aparello locomotor. 
-As respostas das plantas aos estímulos. 
 
Unidade 4. A reproducción.  
-A reproducción e o ciclo vital. 
-A reproducción asexual nos animais. 
-A reproducción sexual nos animais. A fecundación. O desenvolvemento 
embrionario.O desenvolvemento postembrionario. 
-O ciclo vital das plantas.A reproducción asexual nas plantas.A reproducción sexual 
nas plantas con sementes.  
-A eficacia da reproducción. 
 
Unidade 5. A estructura dos ecosistemas. 
-A biosfera, a ecosfera e os  ecosistemas. 
-Os compoñentes do ecosistema.As relacións bióticas.O hábitat e o nicho ecolóxico. 
-A alimentación dos seres vivos nos ecosistemas.O papel dos productores e dos 
descompoñedores. 
-A materia e a enerxía nos ecosistemas. 
-A autorregulación das poboacións. 
 
Unidade 6. Os ecosistemas da Terra. 



 

 

-Os ecosistemas terrestres. Exemplos de ecosistemas terrestres naturais e 
humanizados. 
-Os ecosistemas acuáticos. Exemplos de ecosistemas mariños e de ecosistemas de 
auga doce. 
-O solo como ecosistema.A evolución do solo. 
-Os ecosistemas terrestres e os ecosistemas acuáticos de Galicia.Os espazos naturais 
protexidos de Galicia. 
-A biodiversidade. 
-As principais adaptacións dos seres vivos. 
 
Unidade 7. A enerxía que nos chega do Sol. 
-A enerxía do Sol. 
-O motor dos axentes xeolóxicos. 
-O efecto regulador da hidrosfera 
-Os riscos da enerxía solar. 
 
Unidade 8.A dinámica externa do planeta. 
-A meteorización das rochas. Axentes atmosféricos.Os procesos de meteorización. 
-A modelaxe do relevo. Os axentes xeolóxicos.Clasificación dos axentes xeolóxicos. 
-O vento. Os glaciares. As augas salvaxes. Os ríos.As augas subterráneas. O mar.  
-As rochas sedimentarias. 
 
Unidade 9.A dinámica interna do planeta. 
-A calor interna da Terra. As manifestacións da calor interna.  
-O vulcanismo. Tipos de actividade volcánica. Os terremotos. As ondas sísmicas e a 
estructura da Terra. Os movementos das placas litosféricas. Volcáns, terremotos e 
tectónica de placas. 
-A formación das montañas. 
-A interacción dos procesos internos e externos. 
-As rochas magmáticas. As rochas metamórficas.O ciclo das rochas. 
 
Unidade 11. A calor e a temperatura. 
-Conceptos de calor e temperatura. Os efectos da calor sobre os corpos.  
-A medida da temperatura. O termómetro. 
-A propagación da calor. Condutores e illantes térmicos. 
-A pel como órgano de percepción da calor. 
 
Unidade 12. A luz e o son. 
-Que é unha onda? 
-Os obxectos como fontes secundarias de luz.A luz propágase en liña recta. 
-A reflexión da luz. A refracción da luz.A descomposición da luz. A cor dos corpos. 
-O son.  
 
Unidade 13. A materia e a enerxía. 
-A composición da materia. 
-Cambios de posición en sistemas materiais. O movemento. 
-Tipos de movemento. 



 

 

-As forzas. Deformacións e movementos. 
 
-Normas de seguridade no laboratorio 

-Material básico dun laboratorio 

 
   As unidades 1, 2 e 3 serán impartidas no primeiro trimestre; as unidades 4, 5, 6, 7 e 
8, no segundo trimestre e as unidades 9, 11, 12 e 13 no terceiro trimestre. 
Considerouse que pode ser suprimida desta programación a unidade 10 do libro de 
texto (A enerxía) por ser unha unidade abordada na materia de Tecnoloxía. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
-Explicar os aspectos relacionados coas funcións vitais dos seres vivos. 
-Coñecer a estructura dos ecosistemas e as súas principais variables. 
-Identificar os compoñentes bióticos e abióticos dun ecosistema próximo, valorar a súa 
diversidade e representar graficamente as relacións tróficas establecidas entre os 
seres vivos deste. 
-Coñecer as características principais de diferentes ecosistemas tipo así como as dos 
principais ecosistemas de Galicia. 
-Explicar as funcións que cumpre a atmosfera en relación co filtrado da radiación solar 
e o efecto invernadoiro, así como a súa problemática actual. 
-Identificar as accións dos axentes xeolóxicos tanto internos como externos  na orixe 
do relevo terrestre, no estudio da estructura da Terra, así como no proceso de 
formación dos diferentes tipos de rochas.  
-Resolver cuestións  aplicando os coñecementos sobre o concepto de temperatura e a 
súa medida, os efectos da calor sobre os corpos e a súa forma de propagación.  
-Resolver problemas relacionados co movemento e as forzas. 
-Explicar fenómenos naturais referidos á transmisión da luz e do son. 
-Coñecer distintas técnicas para a observación de células ó microscopio.  
-Realizar un debuxo científico. 
-Resolver cuestións relacionadas cos traballo prácticos do laboratorio. 
-Interpretar correctamente un texto científico. 
-Coñecer e utilizar correctamente as normas de seguridade do laboratorio. 
-Desenvolver unha actitude de respeto e tolerancia hacia as persoas e o seu entorno. 
-Presentar o material de traballo con orde e limpeza. 
 
 
CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 1. Coñecemento e interacción co mundo físico.  
- Describir e explicar fenómenos naturais.   

- Entender e aplicar o traballo científico.  

2. Competencia social e cidadá  
- Comprender e explicar problemas de índole social dende unha perspectiva científica.  

3. Tratamento da información e competencia dixital  
- Empregar e producir na aprendizaxe da área esquemas, mapas conceptuais, 
informes, memorias...  



 

 

4. Competencia en comunicación lingüística  
- Empregar a terminoloxía axeitada para construír textos e argumentacións con 
contidos científicos.  

5. Competencia matemática  
- Empregar a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais.  

6. Competencia para aprender a aprender  
-Integrar os coñecementos e os procedementos científicos adquiridos para 
comprender as informacións que proveñen da súa propia experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais.  

7. Autonomía e iniciativa persoal  

- Desenvolver un espírito crítico.  

 

CONTIDOS MÍNIMOS 
 
-Composición química dos seres vivos. 
-Teoría celular e a estructura dos diferentes tipos de células e as súas funcións vitais. 
-Funcións vitais dos seres vivos. 
-Principais conceptos de Ecoloxía e os diferentes ecosistemas da Terra. 
-Principais características da atmosfera e a hidrosfera,  a súa dinámica e o seu 
aproveitamento. 
-Problemática actual da atmosfera. 
-Procesos xeolóxicos externos e internos e a actuación dos mesmos. 
-Coñecemento da estructura da Terra e ideas básicas da teoría da Tectónica de placas. 
-Diferencias entre mineral e rocha.Tipos de rochas.Ciclo das rochas. 
-Tipos de enerxía, a súa utilización e dispoñibilidade. 
-Fenómenos sinxelos sobre a transmisión da luz e o son. Estructuras e o 
funcionamento dos órganos  que os detectan. 
-Conceptos básicos relacionados co calor e a temperatura, movemento e forzas. 
-Normas de seguridade e técnicas de laboratorio. 
-Representacións gráficas relativas os conceptos anteriormente expostos. 
 
 
 
 
 
 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO 
 
RELACIÓN DOS OBXECTIVOS, CONTIDOS E ÉSTANDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. TEMPORALIZACIÓN. 
 
   A materia de Bioloxía e Xeoloxía debe contribuir a que o alumnado desenvolva as 
competencias clave, pondo especial atención na adquisición da competencia científica 
en todas as súas dimensións. O alumno debe aprender a observar e a reflexionar sobre 
situacións reais, recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, iniciativa e motivación 



 

 

que o leven a un maior desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar 
social. Os obxectivos para este nivel serían os seguintes: 
a) Desenvolver a capacidade de diálogo, respectando ás persoas e tolerando as 
diferentes opinións. Afianzar os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre homes e mulleres. Potenciar a sensibilidade polo orden e 
limpeza do material, propio e alleo, e do lugar de traballo, así como valorar  as 
normas de seguridade no laboratorio. 
b) Participar na planificación e na realización en equipo de actividades científicas, 
mostrando unha actitude flexible e de colaboración e asumindo responsabilidades no 
desenrolo das tarefas. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social.  
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas e rexeitar a violencia e comportamentos 
sexistas. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información. 
f) Concebir o coñecemento científico como un saber integrado. Elaborar criterios 
persoais e razoados sobre cuestións científicas e tecnolóxicas básicas do noso tempo 
mediante o contraste e avaliación de informacións obtidas en distintas fontes. 
g) Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións científicas e tecnolóxicas 
básicas do noso tempo mediante o contraste e avaliación de informacións obtidas en 
distintas fontes.Desenvolver o espírito emprendedor. 
h) Comprender e expresar mensaxes científicos, utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade,  así como outros sistemas de notación e de representación cando 
sexan necesarios. 
i) Comprender e expresarse na lingua galega de maneira apropiada. 
l) Utilizalos coñecementos sobre os elementos físicos  para disfrutar do medio natural, 
así como propoñer, valorar e, no seu caso, participar nas iniciativas dirixidas a 
conservalo e melloralo. Coñecer persoas que realizaron ou realizan achegas 
importantes á ciencia. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e do alleo, afianzar os háitos 
de coidado e saúde corporais. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade 
en toda a súa diversidade.Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados co 
coidado do medio ambiente, contribuíndo a súa conservación e mellora. 
n) Apreciar o medio natural utilizando diversos modos de expresión e representación. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega. 
 
 
 
 
 
  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

  Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 



 

 

 h 

 o 

 . O vocabulario científico na 

expresión oral eescrita. 

 Utilizar adecuadamente o 

vocabulario científico nun contexto 

preciso e adecuado ao seu nivel. 

  Identifica os termos máis 

frecuentes do vocabulario científico e 

exprésase con corrección, tanto 

oralmente como por escrito. 

 
   

     

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 o 

  Metodoloxía científica: 

características básicas. 

 Experimentación en bioloxía e 

xeoloxía: obtención, selección e 

interpretación de información de 

carácter científico a partir da 

selección e a recollida de 

mostras do medio natural ou 

doutras fontes. 

 . Procurar, seleccionar e 

interpretar a información de 

carácter científico e utilizala para 

formar unha opinión propia, 

expresarse con precisión e 

argumentar sobre problemas 
relacionados co medio natural 
e a saúde. 

  Procura, selecciona e 

interpreta a información de 

carácter científico a partir da 

utilización de diversas fontes. 

 CD 

 CAA 

 . Transmite a información 

seleccionada 

de xeito preciso utilizando 
diversos soportes. 

 CD 

 CCL 

 Utiliza a información de carácter 

científico para formar unha 

opinión propia e argumentar 

sobre problemas relacionados. 

 CAA 

 CCL 

 b 

 f 

 g 

  Planificación e realización do 

traballo experimental, e 

interpretación dos seus 

resultados. 

  Normas de seguridade no 

laboratorio, e coidado dos 

instrumentos e do material. 

  Realizar un traballo 

experimental con axuda 

dun guión de prácticas de 
laboratorio ou de cam- 
po, describir a súa execución 
e interpretar os seus 
resultados. 

 . Coñece e respecta as normas 

de seguridade no laboratorio, e 

coida os instrumentos e o 

material empregado. 

 CMCCT 

 CSC 

  Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

recoñecemento como material 

básico de laboratorio, argumenta 

o proceso experimental seguido, 

describe as súas observacións e 

interpreta os seus resultados. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CAA 

  A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos.  

 f  . Características da materia 

viva e diferenzascoa materia 

inerte. 

  A célula. Características 

básicas da célula procariota e 

eucariota, animal e vexetal. 

 . Recoñecer que os seres vivos 

están constituídos por células e 

determinar as características 

que os diferencian da materia 
inerte. 

Diferencia a materia viva da 

inerte 

partindo das características 
particulares de ambas. 

 CMCCT 

 Establece comparativamente 

analoxías e  diferenzas entre 

célula procariota e eucariota, e 

entre célula animal e vexetal. 

 CMCCT 

   



 

 

    Competencias 

clave 
 f  . Niveis de organización da 

materia viva. 

 . Organización xeral do corpo 

humano: céluas, tecidos, 

órganos, aparellos e sistemas 

  A célula animal: estruturas 

celulares. Orgánulos celulares e 

a súa función. 

 . Catalogar os niveis de 

organización da materia viva 

(células, tecidos, órganos e 

aparellosou sistemas) e 

diferenciar as principais 

estruturas celulares e as súas 

funcións. 

 . Interpreta os niveis de 

organización no ser humano e 

procura a relación entre eles. 

 CAA 

  Diferencia os tipos celulares e 

describea función dos orgánulos 

máis importantes. 

 CMCCT 

 

 f   Os tecidos do corpo humano: 

estrutura e funcións. 

  Diferenciar os tecidos máis 

importantes do ser humano e a 

súa función. 

  Recoñece os principais 

tecidos que conforman o corpo 

humano e asóciaos á súa fun- 

ción. 

 CMCCT 

 
Función de nutrición. 
 f 

 m 

  Función de nutrición. Visión 

global e integradora de aparellos 

e procesos que interveñen na 

nutrición. 

 Explicar os procesos 

fundamentais da nutrición, 

utilizando esquemas gráficos 

dos aparellos que interveñen 

nela. 

 Determina e identifica, a partir 

de gráficos e esquemas, os 

órganos, os aparellos e 

os sistemas implicados na 
función de nutrición, e 
relaciónao coa súa 
contribución no proceso. 

 CMCCT 

 

     

 f 

 m 

  Función de nutrición. Visión 

global e integradora de 

aparellos e procesos que 

interveñen na nutrición. 

nutrición. 

 . Asociar a fase do proceso 

de nutrición que realiza cada 

aparello implicado. 

  Recoñece a función de cada 

aparello ede cada sistema nas 

funcións de nutrición. 

 CMCCT 

 f 

 m 

  Anatomía e fisioloxía dos 

aparellos dixestivo, 

respiratorio, circulatorio e 

excretor. 

 Identificar os compoñentes 

dos aparellosdixestivo, 

circulatorio, respiratorio e 

excretor, e coñecer o seu 

funcionamento. 

 . Coñece e explica os 

compoñentes dos aparellos 

dixestivo, circulatorio, 

respiratorio e excretor, e o seu 

funcionamento. 

 CMCCT 

 f 

 m 

 . Alteracións máis frecuentes 

e doenzas asociadas aos 

aparellos que interveñen na 

nutrición: prevención e hábitos 

de vida saudables. 

  Indagar acerca das doenzas 

máis habituaisnos aparellos 

relacionados coa nutrición, así 

como sobre as súas causas e 

a maneira de previlas. 

  Diferencia as doenzas máis 

frecuentesdos órganos, os 

aparellos e os sistemas 

implicados na nutrición, e 

asóciaas coas súas causas. 

 CMCCT 

 

 f 

 m 

 . Función de relación. 

Sistema nervioso e sistema 

endócrino. 

  Describir os procesos 

implicados na función de 

relación, e os sistemas e 

 . Especifica a función de cada 

aparello e de cada sistema 

implicados nas funcións de re- 

lación. 

 CMCCT 



 

 

 . Órganos dos sentidos: 

estrutura e función; coidado e 

hixiene. 

aparellos implicados, 

e recoñecer e diferenciar os 
órganos dos sentidos 
e os coidados do oído e a 
vista. 

  Describe os procesos 

implicados nafunción de 

relación, e identifica o órgano 

ou a estrutura responsables de 

cada proceso. 

 CMCCT 

  Clasifica os tipos de 

receptores sensoriais e 

relaciónaos cos órganos dos 

sentidos en 

que se atopan. 

 CMCCT 

 f 

 m 

  Coordinación e sistema 

nervioso: organización e 

función. 

 Doenzas comúns do sistema 

nervioso: causas, factores de 

risco e prevención. 

  Explicar a misión integradora 

do sistema nervioso ante 

diferentes estímulos, e 

describir o seu funcionamento. 

 . Identifica algunhas doenzas 

comúns do sistema nervioso e 

relaciónaas coas súas causas, 

cos factores de risco e coa súa 

prevención. 

 CMCCT 

 CSC 

 f 

 m 

  Sistema endócrino: 

glándulas endócrinas e 

o seu funcionamento. 
Principais alteracións. 

  Asociar as principais 

glándulas endócrinas coas 

hormonas que sintetizan e coa 

súa función. 

  Enumera as glándulas 

endócrinas e asocia con elas 

as hormonas segregadas e a 

súa función. 

 CMCCT 

 f 

 m 

 Visión integradora dos 

sistemas nervioso e endócrino. 

  Relacionar funcionalmente o 

sistema neuro-endócrino. 

 Recoñece algún proceso que 

teña lugar na vida cotiá no que 

se evidencie claramente 

a integración neuroendócrina. 

 CMCCT 

 

   

     

 a 

 b 

 c 

 m 

  Transplantes e doazón de 

células, sangue e órganos. 

 . Recoñecer e transmitir a 

importancia que ten a 

prevención como práctica 

habitual e integrada nas súas 

vidas e as consecuencias 

positivas da 

doazón de células, sangue e 
órganos. 

 . Detalla a importancia da 

doazón de células, sangue e 

órganos para a sociedade e 

para o ser humano. 

 CSC 

 f 

 g 

 m 

  Substancias aditivas: tabaco, 

alcohol e outras drogas. 

Problemas asociados. 

 . Investigar as alteracións 

producidas por distintos tipos 

de substancias aditivas, e 

elaborar propostas de 

prevención e control. 

  Detecta as situacións de 

risco para a saúde 

relacionadas co consumo de 

substancias tóxicas e 

estimulantes, como tabaco, 

alcohol, drogas, etc., contrasta 

os seus efectos nocivos e pro- 

pón medidas de prevención e 
control. 

 CSC 

 CSIEE 



 

 

 a 

 d 

 g 

 m 

  Substancias aditivas: tabaco, 

alcohol e outras drogas. 

Problemas asociados. 

 . Recoñecer a consecuencias 

para o individuo e a sociedade 

de seguir condutas de risco. 

 . Identifica as consecuencias 

de seguir condutas de risco 

coas drogas, para o individuo e 

a sociedade. 

 CSC 

   

     

 f 

 m 

 . Aparello locomotor. 

Organización e relacións 

funcionais entre ósos, 

músculos e sistema nervioso. 

. Analizar as relacións 

funcionais entre ósos,músculos 

e sistema nervioso. 

  Diferencia os tipos de 

músculos en función do seu 

tipo de contracción, e 

relaciónaos co sistema 

nervioso que os controla. 

 CMCCT 

 f 

 m 

 Factores de risco e 

prevención das lesións. 

  Detallar as lesións máis 

frecuentes no aparello 

locomotor e como se 

preveñen. 

 . Identifica os factores de 

risco máis frecuentes que 

poden afectar o aparello 

locomotor. 

e relaciónaos coas lesións 
que producen. 

 CSC 

 CAA 

 f 

 m 

. Reprodución humana. 

Anatomía e fisioloxía 

do aparello reprodutor. 
Cambios físicos e psíqui- 
cos na adolescencia. 

  Referir os aspectos básicos 

do aparello reprodutor, 

diferenciar entre sexualidade e 

reprodución, e interpretar 

debuxos e esquemas do apa- 

rello reprodutor. 

  Identifica en esquemas os 

órganos do aparello reprodutor 

masculino e feminino, e espe- 

cifica a súa función. 

 CMCCT 

 f 

 m 

  Ciclo menstrual. 

Fecundación, embarazo e 

parto. 

 . Recoñecer os aspectos 

básicos da reprodución 

humana e describir os 

acontecementos 

fundamentais da 
fecundación, do embarazo e 
do parto. 

 . Describe as principais 

etapas do ciclo menstrual e 

indica que glándulas e que 

hormonas participan na súa 

regulación. 

 CMCCT 

 . Identifica osacontecementos 

fundamentais da fecundación, 

do embarazo e do parto. 

 CMCCT 

 f 

 m 

  Análise dos métodos 

anticonceptivos. 

  Doenzas de transmisión 

sexual: prevención. 

  Comparar os métodos 

anticonceptivos,clasificalos 

segundo a súa eficacia e 

recoñecer a importancia 

dalgúns deles na prevención 

de doenzas de transmisión 

sexual. 

 . Discrimina os métodos de 

anticoncepción humana. 

 CMCCT 

  Categoriza as principais 

doenzas de transmisión sexual 

e argumenta sobre a súa pre- 

vención. 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 



 

 

 e 

 g 

 m 

 . Técnicas de reprodución 

asistida. 

 . Compilar información sobre 

as técnicas de reprodución 

asistida e de fecundación in 

vitro, para argumentar o 

beneficio que supuxo este 

avance científico para a 

sociedade. 

. Identifica as técnicas de 

reprodución asistida máis 

frecuentes. 

 CMCCT 

 a 

 c 

 d 

 m 

 . Reposta sexual humana. 

Sexo e sexualidade. Saúde e 

hixiene sexual. 

  Valorar e considerar a súa 

propia sexualidade e a das 

persoas do contorno, e 

transmitir a necesidade de 

reflexionar, debater, considerar 

e compartir. 

 . Actúa, decide e defende 

responsablemente a súa 

sexualidade e a das persoas 

do seu contorno. 

 CSC 

 CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dieta e saúde. Sistema inmunitario 

     
 f 

 m 

 . Saúde e doenza, e factores 

que as determinan. 

 . Descubrir, a partir do 

coñecemento do concepto de 

saúde e doenza, os factores que 

os determinan. 

  Argumenta as implicacións 

dos hábitos para a saúde, e 

xustifica con exemplos as elec- 

cións que realiza ou pode 
realizar para promovela 
individual e colectivamente. 

 CSC 

 f 

 m 

 . Doenzas infecciosas e non 

infecciosas. 

 . Clasificar as doenzas e 

determinar as infecciosas e non 

infecciosas máis comúns que 

afectan a poboación (causas, 

prevención e tratamentos). 

  Recoñece as doenzas e as 

infeccións. 

máis comúns, e relaciónaas 
coas súas causas. 

 CMCCT 

  

 m  Hixiene e prevención. Hábitos 

e estilos de vida saudables. 

 . Valorar e identificar hábitos e 

estilos de vida saudables como 

método de prevención das 

doenzas. 

 . Coñece e describe hábitos de 

vida saudable e identifícaos 

como medio de promoción 

da súa saúde e da das demais 
persoas. 

 CSC 

  Propón métodospara evitar o 

contaxio e a propagación das 

doenzas infecciosas máis 

comúns. 

 CSIEE 

 CSC 



 

 

 a 

 c 

 d 

 e 

 m 

  Hixiene e prevención. Hábitos 

e estilos de vida saudables. 

  Seleccionar información, 

establecer diferenzas dos tipos 

de doenzas dun mundo 

globalizado e deseñar propostas 

de actuación. 

  Establece diferenzas entre as 

doenzas que afectan as rexións 

dun mundo globalizado, e 

deseña propostas de actuación. 

 CSC 

 CSIEE 

 f 

 m 

 . Sistema inmunitario. Vacinas, 

soros e antibióticos. 

 Uso responsable de 

medicamentos. 

  Determinar o funcionamento 

básico do sistema inmune e as 

continuas contribucións das 

ciencias biomédicas, e describir 
a importancia do uso 
responsable dos medicamentos. 

  Explica enqueconsiste o 

proceso de inmunidade, e valora 

o papel das vacinas como 

método de prevención das 
doenzas. 

 CMCCT 

 CSC 

 
     
     
 f 

 m 

 Alimentación e nutrición. 

Alimentos e nutrientes: tipos e 

funcións básicas. 

  Recoñecer a diferenza entre 

alimentación enutrición, e 

diferenciar os principais 

nutrientes e as súas funcións 

básicas. 

  Discrimina o proceso de 

nutrición do da alimentación. 

 CMCCT 

  Relaciona cada nutriente coa 

súa función no organismo, e 

recoñece hábitos nutricionais 

saudables. 

 CMCCT 

 f 

 g 

 m 

  Dieta e saúde. Dieta 

equilibrada. Deseño e análise de 

dietas. Hábitos nutricionais 

saudables. 

Trastornos da conduta 
alimentaria. 

  Relacionar as dietas coa 

saúde a través de exemplos 

prácticos. 

 . Deseña hábitos nutricionais 

saudablesmediante a 

elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando táboas 

con grupos de alimentos cos nu- 

trientes principais presentes 
neles e o seu valor calórico. 

 CAA 

 CD 

 c 

 m 

  Dieta e saúde. Dieta 

equilibrada. Deseño e análise de 

dietas. Hábitos nutricionais 

saudables. 

Trastornos da conduta 
alimentaria. 

. Argumentar a importancia 

dunha boa alimentación e do 

exercicio físico na saúde, e iden- 

tificar as doenzas e os 
trastornos principais da 
conduta alimentaria. 

  Valora e determina unha dieta 

equilibrada para unha vida 

saudable e identifica os prin- 

cipais trastornos da conduta 
alimentaria. 

 CAA 

 CSC 

      

 

 
O relevo 

   

     

 f . Modelaxe do relevo. Factores 

que condicionan o relevo 

terrestre. 

 . Identificar algunhas das 

causas que fan que o relevo 

difira duns sitios a outros. 

  Identifica a influencia do clima 

e das características das rochas 

que condicionan os ti- 

pos de relevo e inflúen neles. 

 CMCCT 



 

 

 f   Procesos xeolóxicos externos 

e diferentas cos internos. 

Meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación. 

 Relacionar os procesos 

xeolóxicos externos coa enerxía 

que os activa e diferencialos dos 

procesos internos. 

  Relaciona a enerxía solar cos 

procesos externos, e xustifica o 

papel da gravidade na súa 

dinámica. 

 CMCCT 

  Diferencia os procesos de 

meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación, e os 

seus efectos no relevo. 

 CMCCT 

 f  Augas superficiais e modelaxe 

do relevo: formas 

características. 

 . Analizar e predicir a acción 

das augas supeficiais, e 

identificar as formas de erosión 

e depósitos máis características. 

  Analiza a actividade de 

erosión, transporte e 

sedimentación producida polas 

augas superficiais, e recoñece 

algún dos seus efectos no 

relevo. 

 CMCCT 

 f 

 m 

 Augas subterráneas: 

circulación e explotación. 

  Valorar e analizar a 

importancia das augas 

subterráneas, e xustificar a súa 
dinámica e a súa relación coas 
augas superficiais. 

 . Valora e analiza a importancia 

das augas subterráneas e os 

riscos da súa sobreexplotación. 

 CMCCT 

 CSC 

 f  . Acción xeolóxica do mar: 

dinámica mariña emodelaxe 

litoral. 

  Analizar a dinámica mariña e a 

súa influencia na modelaxe 

litoral. 

  Relaciona os movementos da 

auga do mar coa erosión, o 

transporte e a sedimentación 

no litoral, e identifica algunhas 
formas resultantes 
características. 

 CMCCT 

 f . Acción xeolóxica do vento: 

modelaxe eólica. 

  Relacionar a acción eólica 

coas condicións que a fan 

posible, e identificar algunhas 

formas resultantes. 

  Asocia a actividade eólica cos 

ambientes en que esta 

actividade xeolóxica pode ser 

relevante. 

 CMCCT 

 f   Acción xeolóxica dos 

glaciares: formas de erosión e 

depósito que orixinan. 

 . Analizar a acción xeolóxica 

dos glaciares e xustificar as 

características das formas de 

erosión 

e depósito resultantes. 

 . Analiza a dinámica glaciar e 

identifica os seus efectos sobre 

o relevo. 

 CMCCT 

 f 

 l 

 ñ 

  Factores que condicionan a 

modelaxe da paisaxe galega. 

 . Indagar e identificar os 

factores que condicionan a 

modelaxe da paisaxe nas zonas 

próximas ao alumnado. 

  Investiga acerca da paisaxe 

do seu contorno máis próximo e 

identifica algúns dos factores 

que condicionaron a súa 

modelaxe. 

 CCEC 

 CAA 

 f   Acción xeolóxica dos seres 

vivos. A especie humana como 

axente xeolóxico 

 . Recoñecer e identificar a 

actividade xeolóxica dos seres 

vivos e valorar a importancia da 

especie hmana como axente 

xeoloxico externo 

 . Identifica a intervención de 

seres vivos 

en procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación. 

 CMCCT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                  Competencias 

clave  g 

 m 

    

 Valora e describe a 

importancia das actividades 

humanas na transformación da 

superficie terrestre. 

 CSC 

 CCEC 

 f . Manifestacións da enerxía 

interna da Terra. 

  Diferenciar os cambios na 

superficie terrestre xerados pola 

enerxía do interior terrestre dos 

de orixe externa. 

Diferencia un proceso xeolóxico 

externo dun interno e identifica 

os seus efectos no relevo. 

 CMCCT 

 f   Actividade sísmica e 

volcánica: orixe e tipos de 

magmas. 

 . Analizar as actividades 

sísmica e volcánica,as súas 

características e os efectos que 

xeran. 

 . Coñece e describe como se 

originan os sismos e os efectos 

que xeran. 

 CMCCT 

 Relaciona os tipos de erupción 

volcánica co magma que as 

orixina, e asóciaos co seu 

grao de perigo. 

 CMCCT 

 f 

 g 

 Distribución de volcáns e 

terremotos. 

Riscos sísmico e volcánico: 
importancia da súa 
predición e da súa 
prevención. 

  Relacionar a actividade 

sísmica e volcánica coa 

dinámica do interior terrestre e 

xustificar a súa distribución 

planetaria. 

  Xustifica a existencia de 

zonas en que os terremotos son 

máis frecuentes e de maior 

magnitude. 

 CAA 

 CMCCT 

 f 

 g 

  Distribución de volcáns e os 

terremotos. 

Riscos sísmico e volcánico: 
importancia da súa 
predición e da súa 
prevención. 

  Sismicidade en Galicia. 

  Valorar e describir a 

importancia de coñecer os 

riscos sísmico e volcánico, e as 

formas de previlos. 

  Valora e describe o risco 

sísmico e, de ser o caso, 

volcánico existente na zona en 

que habita, e coñece as 

medidas de prevención que 

debe adoptar. 

 CAA 

 CSC 

 . O solo como ecosistema.  

 f   O solo como ecosistema. 

 Compoñentes do solo e as 

súas interaccións. 

  Analizar os compoñentes do 

solo e esquematizar as 

relacións entre eles. 

  Recoñece que o solo é o 

resultado da interacción entre os 

compoñentes bióticos e abióti- 

cos, e sinala algunha das 
súas interaccións. 

 CMCCT 



 

 

 f 

 g 

 m 

  Importancia do solo. Riscos 

da súa sobr eexplotación, 

degradación ou perda. 

  Valorar e determinar a 

importancia do solo e os riscos 

que comporta a súa 

sobreexplotación, degradación 

ou perda. 

  Recoñece a fraxilidade do 

solo e valora a necesidade de 

protexelo. 

 CMCCT 

 CSC 

 

 

 

 

 

 

 Proxecto de investigación  

 b   Método científico. Elaboración 

de hipóteses,e a súa 

comprobación e argumentación, 

a partir da experimentación ou 

observación. 

  Planear, aplicar e integrar as 

destrezas e as habilidades 

propias do traballo científico. 

 Integra e aplica as destrezas 

propias do método científico. 

 CAA 

 .CMCCT 

 

 

 

 

   

     

     

 b 

 f 

 g 

  Método científico. Elaboración 

de hipóteses, e a súa 

comprobación e argumentación, 

a partir da experimentación ou a 

observación. 

  Elaborar hipóteses e 

contrastalas a través da 

experimentación ou da 
observación e a argumen- 
tación. 

  Utiliza argumentos que 

xustifiquen as hipóteses que 

propón. 

 CAA 

 CCL 

 e   Artigo científico. Fontes de 

divulgación científica. 

  Utilizar fontes de información 

variada, ediscriminar e decidir 

sobre elas e os métodos em- 

pregados para a súa obtención. 

 . Utiliza fontes de información 

apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación 

das súas investigacións. 

 CMCCT 

 CD 

 a 

 b 

 c 

  Proxecto de investigación en 

equipo. Organización. 

Participación e colaboración 

respectuosa no traballo 

individual e en equipo. 

Presentación de conclusións. 

  Participar, valorar e respectar 

o traballo individual e en equipo. 

 . Participa, valora e respecta o 

traballo individual e en grupo. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 



 

 

 a 

 b 

 d 

 h 

 o 

 . Proxecto de investigación en 

equipo. Orgnización. 

Participación e colaboración 

respectuosa no traballo 

individual e en equipo. 

Presentación de conclusións. 

 . Expor e defender en público o 

proxecto de investigación 

realizado. 

  Deseña pequenos traballos de 

investigación sobre animais e/ou 

plantas, os ecosistemas 

do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición 
humana, para a súa 
presentación e defensa na 
aula. 

 CSIEE 

 CD 

  Expresa con precisión e 

coherencia as conclusións das 

súas investigacións, tanto 

verbalmente como por escrito. 

 CCL 

 CCEC 

 
   A temporalización establecida para este currículo sería:  
Primeiro trimestre: A organización do corpo humano. Función de nutrición. Os 
sentidos e o sistema nervioso.  
Segundo trimestre: Sistema endócrino. Aparello locomotor. A saúde. O sistema 
inmunitario. Alimentación e dieta. 
Terceiro trimestre: O relevo. 
   Neste actual curso académico 2015-2016, non se impartirá as unidades 
correspondentes a O relevo, posto que os alumnos que cursan 3º da ESO, xa 
traballaron estos contidos  no ano anterior. Polo tanto, para este curso académico, a 
temporalización será a seguinte: 
Primeiro trimestre: A organización do corpo humano.  Función de nutrición. 
Segundo trimestre: Os sentidos e o sistema nervioso. Sistema endócrino. Aparello 
locomotor. Aparello reproductor. 
Terceiro trimestre: A saúde. O sistema inmunitario. Alimentación e dieta. 
   O bloque: Habilidades, destrezas e estratexias.Metodoloxía científica, será de 
aplicación continua, en todas as unidades didácticas e nas actividades de laboratorio, 
actividades complementarias e extraescolares  que se realicen ao longo de todo o 
curso académico. 
   O Proxecto de investigación, levarase a cabo no marco do proxecto interdisciplinar 
de centro, que se ven realizando nos derradeiros cursos académicos. No presente 
curso xirará en torno a temática das VIAXES. O proxecto estará relacionado ca 
investigación que os alumnos realicen sobre unha viaxe insólito arredor do corpo 
humano, donde investiguen as curiosidades relacionados ca anatomía e fisioloxía 
humana. 
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  
 
-Niveis de organización da materia, a súa natureza e constitución, con principal 
referencia as biomoléculas, célula e tecidos. 
- Ideas fundamentais sobre natomía e fisioloxía dos aparellos relacionados ca 
nutrición, ca relación e coordinación e ca reproducción.  
-Orixe das enfermidades infecciosas e non infecciosas e a súa sintomatoloxía e 
prevención. 
- Conceptos básicos sobre o sistema inmunitario 
-Diferentes tipos de relevo e a súa formación. ( Non para o presente curso) 



 

 

-Principias impactos ambientais e a súa causa. 
-Normas de seguridade e técnicas de laboratorio. 
-Representacións gráficas relativas ós contidos anteriormente expostos. 
 

 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º E.S.O. 
 
OBXECTIVOS 
 
-Comprender e expresar mensaxes científicos, utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade,  así como outros sistemas de notación e de representación cando sexan 
necesarios 
-Comprendelo significado de termos e conceptos científicos, sendo capaces de 
incorporalos correctamente nunha conversación espontánea. 
-Valoralos problemas medioambientais como fenómenos complexos e globais dos 
que todos somos responsables. 
 Desenvolver a sensibilidade polo orde e limpeza do material e lugar de traballo. 
-Desenvolver a capacidade de diálogo, respetando as persoas e tolerando as 
diferentes opinións. 
 
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidade 1. A célula.Unidade de vida. 

-O descubrimento da célula. A teoría celular. 

-Niveis e tipos de organización celular. 

-Núcleo celular. Cromosomas. Cariotipo. 

-O ciclo celular. 

-A división celular nas células eucariotas. A meiose e a mitose e o seu significado. 

 

Unidade 2. A información xenética. 

-Os ácidos nucleicos.  

-A replicación do ADN. O ADN como portador de información xenética. 

-O concepto de xene. As mutacións. A expresión da información xenética. 

-A biotecnoloxía. A enxeñaría xenética e as súas aplicacións. 

-O alimentos transxénicos. A clonación. 

-Implicacións dos avances en biotecnoloxía. 

-O Proxecto Xenoma Humano. 

 

Unidade 3. Herdanza e transmisión de caracteres. 

-A reproducción. 

-As investigacións de Mendel 

-A Xenética. Conceptos clave. 

-A interpretación dos experimentos de Mendel. 

-A herdanza intermedia e a codominancia. 

-As árbores xenealóxicas 



 

 

-A herdanza na especie humana. 

-O diagnóstico prenatal. 

-A herdanza dos grupos sanguíneos. 

-A determinación xenética do sexo. A determinación do sexo na especie humana. A 
herdanza ligada ó sexo. Herdanza ligada ó cromosoma X no ser humano. 

 

Unidade 4. Orixe e evolución dos seres vivos. 

-A orixe da vida.As principais hipóteses sobre a orixe da vida. 

-A evolución biolóxica. Orixe da biodiversidade. 

-O lamarckismo. 

-A teoría da evolución de Darwin e Wallace. 

-A orixe da variabilidade.A presión de selección e a adaptación. 

-As probas da evolución. As especies e a especiación. 

-O neodarwinismo. Outras perspectivas teóricas sobre os cambios evolutivos. 

-A orixe e evolución da especie humana. A evolución do xénero Homo. 

 

Unidade 5. O estudo dos ecosistemas. 

-O medio natural. O medio terrestre. As adaptacións ó medio terrestre. O medio 
acuático. As adaptacións ó medio acuático. 

-A biosfera, os ecosistemas e os biomas. Hábitat e nicho ecolóxico. 

-O solo como ecosistema. 

-Os principais ecosistemas acuáticos e terrestres de España. 

-A alimentación dos seres vivos.As relacións tróficas. 

-A enerxía e a materia nos ecosistemas. 

- Os parámetros tróficos. As pirámides tróficas. 

 

Unidade 6. Cambios nos ecosistemas. 

-A sucesión ecolóxica. 

-As poboacións nos ecosistemas. Autorregulación. 

-Cambios antrópicos no ecosistema. O uso dos recursos. 

-Os impactos ambientais.Impactos ambientais negativos. A protección do medio 
natural. A protección da biodiversidade. Os grandes ambios ambientais. 

 

Unidade 7. O relevo e a súa modelaxe. 

-A paisaxe e o relevo. Os principais relevos terrestres. 

-Os procesos xeolóxicos externos. Meteorización e erosión. 

-Os procesos xeolóxicos externos. Transporte e sedimentación. 

-As concas e os ambientes sedimentarios. 

-Os ríos.Modelaxe fluvial. 

-Os torrentes e as augas salvaxes. Modelaxe torrencial. 

-O vento. Modelaxe eólica. 

-As augas mariñas. Modelaxe litoral. 



 

 

-Os glaciares. Modelaxe glaciaria. 

-A modelaxe cárstica. 

-Factores  condicionantes da modelaxe. 

 

Unidade 8. Estructura e dinámica da Terra. 

-O tempo e os procesos xeolóxicos. 

-O ciclo das rochas. 

-O gradiente xeotérmico e a calor interna da Terra. 

-Composición e estructura da Terra. As discontinuidades sísmicas. A litosfera. 

-A orixe dos relevos e o fixismo. 

-O movementos verticais. A isostase. 

-O desenvolvemento do mobilismo. 

-A extensión do fondo oceánico. 

-A tectónica de placas.As placas litosféricas. Os procesos xeolóxicos nos bordos de 
placa. 

 

Unidade 9. Manifestacións da dinámica terrestre. 

-A dinámica interna da Terra. 

-As manifestacións da convección. A convección do manto e os relevos. 

-As dorsais oceánicas e as mesetas continentais. 

-Os arquipiélagos volcánicos. 

-A subducción. 

-A formación das cordilleiras. Os oróxenos. 

-A tectónica. Deformacións das rochas. 

 

Unidade 10. A historia do noso planeta. 

-A idade da Terra. Xeocronoloxía absoluta e relativa. 

-O actualismo Os fósiles. A escala do tempo xeolóxico. 

-O Precámbrico.O Paleozoico. O Mesozoico. O Cenozoico 

 

-Normas de seguridade no laboratorio 

-Material básico dun laboratorio 

 

   As unidades 1, 2, 3 e 4 desenvolveranse no primeiro trimestre; as unidades 5, 6 e 7 
no segundo trimestre e as unidaes 8, 9 e 10 no terceiro trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
-Recoñecer os diferentes costituintes da célula e determinar a súa función.  
-Explicar os postulados da teoría celular. 
-Coñecer os procesos de mitose e meiose e reproducilos. 
-Identificar imaxes de figuras de mitose e/ou meiose. 



 

 

-Diferenciar a todos os niveis ADN e ARN. 
-Realizar os procesos de duplicación do ADN, obtención dunha cadea de ARNm e 
dunha cadea de aminoácidos a patir dunha secuencia concreta.  
-Definir os conceptos básicos da Xenética e resolver problemas relativos a herdanza. 

-Explicar os aspectos positivos e negativos da aplicación de tecnoloxías baseadas no 
coñecemento da herdanza e do material hereditario. 

-Citar probas anatómicas, paleontolóxicas, embriolóxicas e xeográficas da evolución.  

-Establecer as diferencias entre as hipótese sobre a orixe da vida. 

-Explicar as principais ideas sobre a evolución en cada unha das diferentes teorias. 

-Describir e explicar razoadamente as etapas e procesos que dan lugar a aparición de 
novas especies. 

-Interpretar a orixe da evolución da especie humana.  

-Explicar os principais conceptos de Ecoloxía. Ecosistemas: a súa estructura e a súa 
dinámica. 

-Explicar a modelaxe dos diferentes axentes xeolóxicos externos. 

-Explicar e realizar esquemas acerca do ciclo das rochas. 

-Localizar e describir cada unha das capas do interior da terra en relación ao modelo ao 
que pertencen.  
-Diferenciar as teorías fixistas e mobilistas. 
-Coñecer as probas aportadas por Wegener para sustentar a súa teoría.  
-Explicar as aportaciónes das teorías da Isostasia, a Convección e a Deriva Continental 
á actual Teoría da Tectónica de Placas.  
-Enunciar os fundamentos da Tectónica de Placas.  
-Identificar os elementos de pregues e fallas, así como os criterios utilizados na súa 
clasificación. 
-Explicar os principais feitos acontecidos nas diferentes eras e períodos en que se 
divide a historia da Terra. 
-Valorar a necesidade de protexer o medio ambiente. 
-Usar adecuadamente a documentación. 
-Realizar esquemas e debuxos científicos. 
-Interpretar correctamente un texto científico. 
-Coñecer e utilizar correctamente as normas de seguridade do laboratorio. 
-Desenvolver unha actitude de respeto e tolerancia hacia as persoas o seu entorno. 
-Presentar o material de traballo con orde e limpeza. 

 
CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
1. Competencia en comunicación lingüística. 
–Interpretar textos de tipoloxía diversa, linguaxes icónicas, simbólicas e de 
representación.  

–Comprender a necesidade do rigor científico e do emprego da terminoloxía propia na 
descripción dos procesos científicos.  

–Escoitar, analizar e ter en conta opinións distintas á propia con sensibilidade e 
espírito crítico.   
2. Competencia matemática  
–Interpretar escalas numéricas e gráficas.  



 

 

–Analizar e comparar a información cuantitativa de táboas, listaxes, gráficos e mapas.  

3. Coñecemento e a interacción co mundo físico  
–Analizar a acción do ser humano sobre o medio e interesarse pola conservación do 
medioambiente.  

–Comprender que todo o que nos rodea e nos mesmos, estamos sometidos a un 
proceso continuo de cambio ou evolución.  
4. Tratamento da información e competencia dixital. 

–Obter información a través de fontes de distinta natureza: gráficas, iconográficas, 
textuais, etc.  

–Utilizar os buscadores para localizar información en Internet, seguindo un criterio 
específico.  

5. Competencia social e cidadá  
–Relacionarse, cooperar e traballar en equipo.  

–Reflexionar de forma crítica sobre os feitos. 

6. Competencia cultural e artística  
–Desenvolver a sensibilidade para gozar con distintas expresións do patrimonio natural 
e cultural.  

–Comprender a importacnia do encadramento das diferentes teorías científicas na 
época na que foron emitidas e cos acontecementos máis relevantes.  
7. Competencia para aprender a aprender  
–Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 

8. Autonomía e iniciativa persoal  
–Comprender as actividades presentadas e planificar a estratexia máis axeitada para 
resolvelas.  

 
CONTIDOS MÍNIMOS 
 
-Constituintes dunha célula e as súas principais funcións. 
-Conceptos de mitose e meiose e o seu significado biolóxico. 
-Principios da Xenética e resolución de problemas. 
-Conceptos de Enxeñería Xenética e as súas aplicacións. 
-Principais teorías da Evolución dos seres vivos. 
-Conceptos fundamentais en Ecoloxía.Ecosistemas: estructura e Dinámica. 
-Adaptacións dos seres vivos ós ecosistemas. Os principias ecosistemas de Galicia. 
-Problemática e protección dos ecosistemas. 
-Concepto de relevo e os factores que inflúen na súa formación. 
-Describila acción xeolóxica dalgúns dos axentes externos máis importantes. 
-Estructura do interior da Terra e a súa dinámica interna. 
-Principios elementais da Tectónica de Placas e da Tectónica. 
-O pasado da Terra e as súas técnicas de estudio. 
-Fósiles importantes de cada Era e Periodo Xeolóxico. 
-Interpretación de gráficos e diagramas relativos os conceptos anteriores. 
 
 

FÍSICA E QUÍMICA 3º E.S.O. 
 



 

 

RELACIÓN DOS OBXECTIVOS, CONTIDOS E ÉSTANDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS.  
 
   A aprendizaxe da física e da química resulta imprescindible, xunto coas demais 
ciencias experimentais e a tecnoloxía, para permitir aos alumnos e ás alumnas analizar 
con coñecemento de causa os problemas de orixe científica e tecnolóxica que se 
formulan na nosa sociedade, así como participar no debate que suscitan e dar a 
resposta que corresponda como cidadanía responsable. Ademais, compártese co resto 
das disciplinas a responsabilidade de promover no alumnado a adquisición das 
competencias necesarias para que poida integrarse na sociedade de xeito activo.  
 
Os obxectivos para este nivel serían os seguintes: 
a) Desenvolver a capacidade de diálogo, respectando ás persoas e tolerando as 
diferentes opinións. Afianzar os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre homes e mulleres. Potenciar a sensibilidade polo orden e 
limpeza do material, propio e alleo, e do lugar de traballo, así como valorar  as 
normas de seguridade no laboratorio. 
b) Participar na planificación e na realización en equipo de actividades científicas, 
mostrando unha actitude flexible e de colaboración e asumindo responsabilidades no 
desenrolo das tarefas. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social.  
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas e rexeitar a violencia e comportamentos 
sexistas. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información. 
f) Concebir o coñecemento científico como un saber integrado. Elaborar criterios 
persoais e razoados sobre cuestións científicas e tecnolóxicas básicas do noso tempo 
mediante o contraste e avaliación de informacións obtidas en distintas fontes. 
g) Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións científicas e tecnolóxicas 
básicas do noso tempo mediante o contraste e avaliación de informacións obtidas en 
distintas fontes.Desenvolver o espírito emprendedor. 
h) Comprender e expresar mensaxes científicos, utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade,  así como outros sistemas de notación e de representación cando 
sexan necesarios. 
i) Comprender e expresarse na lingua castelá de maneira apropiada. 
l) Utilizalos coñecementos sobre os elementos físicos e os seres vivos para disfrutar 
do medio natural, así como propoñer, valorar e, no seu caso, participar nas iniciativas 
dirixidas a conservalo e melloralo. Coñecer persoas que realizaron ou realizan achegas 
importantes á ciencia. 
m) Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados co coidado dos seres vivos e o 
medio ambiente, contribuíndo a súa conservación e mellora. 
n) Apreciar o medio natural utilizando diversos modos de expresión e representación. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua castelá. 
 
 
 



 

 

 
 

   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave  . A actividade científica  

 f 

 h 

 . Método científico: etapas. 

 Utilización das tecnoloxías 

da información e da 

comunicación. 

  Recoñecer e identificar as 

características do método 

científico. 

  Formula hipóteses para 

explicar fenómenos cotiáns 

utilizando teorías e modelos 

científicos. 

 CAA 

 CMCCT 

 . Método científico: etapas. 

 Utilización das tecnoloxías 

da informacióne da 

comunicación 

. Recoñecer e identificar as 

características 

do método científico.  
  Rexistra observacións, 
datos e resul-tados de 
maneira organizada e 
rigorosa, e co- 
munícaos oralmente e por 
escrito, utilizando es- 
quemas, gráficos, táboas e 
expresións matemáticas. 

 

 CCL 

 CMCCT 

 f 

 m 

  Aplicacións da ciencia á vida 

cotiá e á sociedade. 

  Valorar a investigación 

científica e o seu impacto na 

industria e no 

desenvolvemento da 

sociedade. 

Relaciona a investigación 

científica coas aplicacións 

tecnolóxicas na vida cotiá. 

 CAA 

 CCEC 

 CMCCT 

 f   Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional de 

Unidades. Notación científica. 

 Erros. 

 Traballo no laboratorio. 

  Aplicar os procedementos 

científicos para determinar 

magnitudes eexpresar os 

resultados co erro 

correspondente. 

  Establece relacións entre 

magnitudes e unidades, 

utilizando preferentemente o 

Sistema Internacional de 

Unidades e a notación cien- 

tífica para expresar os 
resultados correctamente. 

 CMCCT 

  Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional de 

UnidadeNotación científica. 

  Erros. 

 Traballo no laboratorio.  

 . Aplicar os 

procedementos 

científicos para 

determinar magnitudes e 
expresar os resultados 
co erro correspondente.  
 FQB1.3.2. Realiza 
medicións prácticas de 
magni-tudes físicas da vida 
cotiá empregando o mate- 
rial e instrumentos 
apropiados, e expresa os 
re- 
sultados correctamente no 
Sistema Internacional 
de Unidades. 

 

 CAA 

 CMCCT 



 

 

 f  . Traballo no laboratorio. . Recoñecer os materiais e 

instrumentosbásicos presentes 

nolaboratorio de física e de 

química, e describir e 

respectar as normas de 

seguridade e de eliminación 
de residuos para a 
protección ambiental. 

  Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio e coñece a súa 

forma de utilización para a 

realización de experiencias, 

respectando as normas de 
seguridade e identifi- 
cando actitudes e medidas 
de actuación preven- 
tivas. 

 CMCCT 

 e 

 f 

 h 

  Procura e tratamento de 

información. 

  Utilización das tecnoloxías 

da información e da 

comunicación. 

  Interpretar a información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece 

en publicacións e medios de 
comunicación. 

  Selecciona, comprende e 

interpreta información 

salientable nun texto de 

divulgación científica, e 

transmite as conclusións 

obtidas utilizando a linguaxe 

oral e escrita con propiedade. 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 
 
 
 

   

     

 i    Identifica as principais 

características ligadas á 

fiabilidade e obxectividade do 

fluxo de información existente 

en internet e neutros medios 

dixitais. 

 CD 

 CSC 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 . Método científico: etapas. 

  Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 . Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional de 

Unidades. Notación científica. 

 . Erros. 

 . Desenvolver pequenos 

traballos de investigación en 

que se poña en práctica a 

aplicación do método científico 

e a utilización das TIC. 

 

  Realiza pequenos traballos 

de investigación sobre algún 

tema obxecto de estudo apli- 

cando o método científico, e 
utilizando as TIC para a procura 
e a selección de información e 
presentación de conclusións. 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 



 

 

 . Traballo no laboratorio. 

 . Proxecto de investigación. 

 
 
 
 
 
 

 Método científico: etapas. 

 Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

  Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional de 

Unidades. Notación científica. 

 . Erros. 

  Traballo no laboratorio. 

 . Proxecto de investigación.  

Desenvolver pequenos 

traballos de inves- 

tigación en que se poña en 
práctica a aplicación 
do método científico e a 
utilización das TIC.  
 Participa, valora, xestiona e 
respectao traballo individual 
e en equipo. 

 

 CSIEE 

 CSC 

  A materia  

 f . Estrutura atómica. Modelos 

atómicos. 

  Recoñecer que os modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos de diferentes 

teoríase a necesidade da súa 

utilización para a interpretación 

e a comprensión da estrutura 

interna da materia. 

. Representa o átomo, a partir 

do número atómico e o número 

másico, utilizando o modelo 

planetario. 

 CCEC 

 CMCCT 

 . Estrutura atómica. Modelos 

atómicos 

.  Recoñecer que os modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos de diferentes 

teorías e a necesidade da súa 

utilización para a interpretación 

e a comprensión da estrutura 

interna da materia.  
  Describe as características 
das partículas subatómicas 
básicas e a súa localización 
no átomo. 

 

 CMCCT 



 

 

  
A Relaciona a notación A e Z 

co número atómico e o 
número másico, determinando 
o número de cada tipo de 
partículas subatómicas básicas. 

 

 CMCCT 

 f 

 m 

  Isótopos. 

  Aplicacións dos isótopos. 

  Analizar a utilidade científica 

e tecnológica dos isótopos 

radioactivos. 

 Explica en que consiste un 

isótopo ecomenta aplicacións 

dos isótopos radioactivos, a 

problemática dos residuos 
orixinados e as solucións para a 
súa xestión. 

 CMCCT 

 CSC 

 f 

 l 

  Sistema periódico dos 

elementos. 

  Interpretar a ordenación dos 

elementos natáboa periódica e 

recoñecer os máis relevantes a 

partir dos seus símbolos. 

  Xustifica a actual ordenación 

dos elementos en grupos e 

períodos na táboa periódica. 

 CMCCT 

 

 
 
 
 

   

     

     Relaciona as principais 

propiedadesde metais, non 

metais e gases nobres coa 

súaposición na táboa periódica 

e coa súa tendenciaa formar 

ións, tomando como referencia 

o gas nobre máis próximo. 

 CMCCT 

 f   Unións entre átomos: 

moléculas e cristais. 

  Masas atómicas e 

moleculares. 

  Describir como se unen os 

átomos para formar estruturas 

máis complexas e explicar as 

propiedades das agrupacións 
resultantes. 

  Explica o proceso de 

formación dun ión a partir do 

átomo correspondente, 

utilizando a notación adecuada 

para a súa representación. 

 CMCCT 



 

 

  Unións entre átomos: 

moléculas e cristais. 

. Masas atómicas e 

moleculares 

  Describir como se unen os 

átomos para formar estruturas 

máis complexas e explicar as 

propiedades das agrupacións 
resultantes.  
  Explica como algúns 
átomos tenden aagruparse 
para formar moléculas 
interpretando este feito en 
substancias de uso 
frecuente, e calcula as súas 
masas moleculares. 

 

 CMCCT 

 e 

 f 

 m 

 o 

  Elementos e compostos de 

especial interese con 

aplicacións industriais, 

tecnolóxicas e biomédicas. 

  Diferenciar entre átomos e 

moléculas, eentre elementos e 

compostos en substancias de 

uso frecuente e coñecido. 

 . Recoñece os átomos e as 

moléculas que compoñen 

substancias de uso frecuente, e 

clasifícaas en elementos ou 

compostos, baseándose na súa 

fórmula química. 

 CMCCT 

 Elementos e compostos de 

especial interese con 

aplicacións industriais, 

tecnolóxicas e biomédicas. B 

Diferenciar entre átomos e 

moléculas, e entre elementos e 

compostos en substancias de 

uso frecuente e coñecido.  
. Presenta, as propiedades e 
aplicacións dalgún elemento ou 
composto químico. 

 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 f . Formulación e nomenclatura 

de compostosbinarios seguindo 

as normas IUPAC. 

Formular e nomear compostos 

binarioseguindo as normas 

IUPAC. 

 Utiliza a linguaxe química para 

nomear e formular compostos 

binarios seguindo as normas 

IUPAC. 

 CCL 

 CMCCT 

 . Os cambios  

 f   Reacción química. . Describir a nivel molecular o 

proceso poloque os reactivos 

se transforman en produtos, en 

termos da teoría de colisións. 

  Representa e interpreta unha 

reacciónquímica a partir da 

teoría atómico-molecular e a 

teoría de colisións. 

 CMCCT 



 

 

 b 

 f 

 . Cálculos estequiométricos 

sinxelos. 

  Lei de conservación da 

masa. 

 Deducir a lei de conservación 

da masa erecoñecer reactivos 

e produtos a través de expe- 

riencias sinxelas nlaboratorio 
ou de simulacións duxitais. 

  Recoñece os reactivos e os 

produtosa partir da 

representación de reaccións 

químicas sinxelas, e comproba 

experimentalmente que se 

cumpre a lei. 

 

 CMCCT 

 

     

     

 
  Realiza os cálculos 
estequiométricosnecesarios 
para a verificación da lei de 
conservación da masa en 
reaccións químicas sinxelas. 

 

 CMCCT 

 f Velocidade de reacción.   Comprobar mediante 

experiencias sinxelas de 

laboratorio a influencia de 

determinados factores na 

velocidade dsreaccións 

químicas. 

  Propón o desenvolvemento 

dunexperimento sinxelo que 

permita comprobar o efecto da 

concentración dos reactivos na 

velocidade de formación dos 

produtos dunha reacción 

química, e xustifica este efecto 
en termos da teoría de colisións. 

 CMCCT 

 Velocidade de reacción 

. Comprobar mediante 

experiencias sinxelas de 

laboratorio a influencia de 

determinados facores na 

velocidade das reaccións 

químicas.  
 . Interpreta situacións 
cotiás en que atemperatura 
inflúa significativamente na 
velocidade da reacción. 

 

 CMCCT 

 e 

 f 

 h 

 m 

  A química na sociedade e o 

ambiente. 

  Valorar a importancia da 

industria química na sociedade 

e a súa influencia no ambiente. 

 . Describe o impacto ambiental 

dos gases de efecto 

invernadoiro, en relación cos 

problemas ambienais de ámbito 

global. 

 CMCCT 

 CSC 



 

 

 A química na sociedade e o 

ambiente.  Valorar a 

importancia da industria 

químicana sociedade e a súa 

influencia no ambiente.  
 Defende razoadamente a 
influenciaque o 
desenvolvemento da industria 
química tivo no progreso da 
sociedade, a partir de fontes 
científicas de distinta 
procedencia. 

 

 CMCCT 

 CSC 

  O movemento e as forzas  

 f   Carga eléctrica. 

  Forza eléctrica. 

  Coñecer os tipos de cargas 

eléctricas, o seu papel na 

constitución da materia e as 

caraterísticas das forzas que se 

manifestan entre elas. 

. Explica a relación entre as 

cargas eléctricas e a 

constitución da materia, e asocia 

acarga eléctrica dos corpos cun 

exceso ou defecto de electróns. 

 CMCCT 

 fCarga eléctrica. 

  Forza eléctrica. Coñecer os 

tipos de cargas eléctricas, o 

seu papel na constitución da 
materia e as características 
das forzas que se manifestan 
entre elas.  
 . Relaciona 
cualitativamente a 
forzaeléctrica que existe 
entre dous corpos coa súa 
carga e a distancia que os 
separa, e establece 
analoxías e diferenzas entre 
as forzas gravitatoria e 
eléctrica. 

 

 CCEC 

 CMCCT 

 

 f . Carga eléctrica.   Interpretar fenómenos 

eléctricos medianteo modelo de 

carga eléctrica e valorar a 

importancia da electricidade na 

vida cotiá. 

  Xustifica razoadamente 

situacións cotiás nas que se 

poñan de manifesto fenómenos 

relacionados coa electricidade 

estática. 

 CMCCT 

 b 

 f 

 g 

  Imáns. Forza magnética.  . Xustificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos e 

valorar a contribución do 

magnetismo no 

desenvolvemento tecnolóxico. 

 . Recoñece fenómenos 

magnéticos identificando o 

imán como fonte natural do 

magnetismo, e describe a súa 

acción sobre distintos tipos de 

substancias magnéticas. 

 CMCCT 



 

 

 Imáns. Forza magnética. 

 Xustificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos e 

valorar a contribución do 

magnetismo no 

desenvolvemento 

tecnolóxico.  
. Constrúe un compás 
elemental paralocalizar o 
norte empregando o campo 
magnético terrestre, e 
describe o procedemento 
seguidopara facelo. 

 

 CMCCT 

 CSIEE 

 f  Electroimán. 

  Experimentos de Oersted e 

Faraday. 

 Comparar os tipos de imáns, 

analizar o seu comportamento 

e deducir as características das 

forzas magnéticas postas de 

manifesto, así como a súa 

relación coa corrente eléctrica. 

 . Comproba e establece a 

relaciónentre o paso de 

corrente eléctrica e o magnetis- 

mo, construíndo un electroimán. 

 CMCCT 

  Electroimán. 

 Experimentos de Oersted 

e Faraday. 

  Comparar os tipos de 

imáns, analizar o 

seu comportamento e 
deducir mediante expe- 
riencias as características 
das forzas magnéticas 
postas de manifesto, así 
como a súa relación 
coa corrente eléctrica.  
 

 

 CD 

 CMCCT 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 Forzas da natureza.  . Recoñecer as forzas que 

aparecen na natureza e os 

fenómenos asociados a elas. 

 Realiza un informe, 

empregando asTIC, a partir de 

observacións ou busca guiada 

deinformación que relacione as 

forzas que aparecen na 

natureza e os fenómenos 

asociados aelas. 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

 . Enerxía  

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 . Fontes de enerxía.   Identificar e comparar as 

fontes de enerxíaempregadas 

na vida diaria nun contexto 

globalque implique aspectos 

económicos e ambientais. 

  Compara as principais fontes 

de enerxía de consumo 

humano a partir da distribución 

xeográfica dos seus recursos e 

os efectosambientais. 

 CMCCT 

 CSC 



 

 

.Fontes de enerxía. 

  Identificar e comparar as 

fontes de enerxíaempregadas 

na vida diaria nun contexto 

globalque implique aspectos 

económicos e ambientais.  
 Analiza o predominio das 
fontes deenerxía convencionais 
frontes ás alternativas. 

 

 CCL 

 CMCCT 

 

   

     

   
  

 f 

 m 

 Uso racional da enerxía.   Valorar a importancia de 

realizar un consumo 

responsable das fontes 

enerxéticas. 

 . Interpreta datos 

comparativos sobre a 

evolución do consumo de 
enerxía mundial, e 
propón medidas que poidan 
contribuír ao aforro 
individual e colectivo. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 f 

 h 

. Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei de Ohm. 

 . Explicar o fenómeno físico 

da corrent eeléctrica e 

interpretar o significado das  

magnitudes relacionadas.  

Explica a corrente eléctrica 

como cargas en movemento a 

través dun condutor. 

 CMCCT 

 . Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei deOhm. 

 . Explicar o fenómeno físico 

da correnteeléctrica e 

interpretar o significado das 

magnitudes implocadas. 

 Comprende o significado 
das magni-tudes eléctricas 
de intensidade de corrente, 
difrenza de potencial e 
resistencia, e relaciónaas 
entre si empregando a lei de 
Ohm. 

 

 CMCCT 

 Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei de Ohm. 

 Explicar o fenómeno físico da 
correnteeléctrica e interpretar o 
significado das magnitudes 
implicadas.  
 Distingue entre condutores e 
illantes,e recoñece os principais 
materiais usados como tales. 
 

 CMCCT 



 

 

 b 

 e 

 f 

 g 

  Transformacións da enerxía. 

  Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei de Ohm. 

  Comprobar os efectos da 

electricidade eas relacións 

entre as magnitudes eléctricas 

mediante o deseño e a 

construción de circuítos 

eléctricos e electrónicos 
sinxelos. 

 . Describe o fundamento 

dunha máquina eléctrica na que 

a electricidade se transforma 

en movemento, luz, son, 
calor, etc., mediante 
exemplos da vida cotiá, e 
identifica os seus ele- 
mentos principais. 

 CMCCT 

Transformacións da enerxía. 

 . Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei deOhm 

  Comprobar os efectos da 

electricidade eas relacións 

entre as magnitudes eléctricas .  
Constrúe circuítos eléctricos 
condiferentes tipos de conexións 
entre os seus elementos, 
deducindo de forma 
experimental as consecuencias 
da conexión de xeradores e re- 
ceptores en serie ou en paralelo. 

 

 CAA 

 CMCCT 

 Transformacións da enerxía. 

 Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei deOhm 

  Comprobar os efectos da 

electricidade eas relacións 

entre as magnitudes eléctricas .  
. Aplica a lei de Ohm a circuítos 
sinxe-os para calcular unha das 
magnitudes involucradas a partir 
das outras dúas, e expresa o 
resul-tado en unidades do 
Sistema Internacional. 

 

 CMCCT 

. Transformacións da enerxía. 

Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei deOhm 

.. Comprobar os efectos da 

electricidade eas relacións 

entre as magnitudes eléctricas . 

 

 CD 

 CMCCT 

 
   

     

 f  Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei deOhm. 

. Dispositivos electrónicos de 

uso frecuente. 

  Valorar a importancia dos 

circuítos eléctri-cos e 

electrónicos nas instalacións 

eléctricas einstrumentos de uso 

cotián, describir a súa función 

básica e identificar os seus 

 . Asocia os elementos 

principais queforman a 

instalación eléctrica típica 

dunha vivenda cos 

compoñentes básicos dun 

circuíto eléctrico. 

 CMCCT 



 

 

compoñentes.  . Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei de 

Ohm. 

 Dispositivos electrónicos 

de uso frecuente 

  Valorar a importancia dos 

circuítos eléctri- 

cos e electrónicos nas 
instalacións eléctricas e 
instrumentos de uso cotián, . 
Comprende o significado dos 
símbolos e das abreviaturas 
que aparecen nas etiquetas 
de dispositivos eléctricos. 

 

 CMCCT 

 . Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei deOhm. 

 Dispositivos electrónicos 

de uso frecuente.  

  Valorar a importancia dos 

circuítos eléctri-cos e 

electrónicos nas 

instalacións eléctricas e 

instrumentos de uso cotián, 
describir a súa función 
básica e identificar os seus 
compoñentes.  
 Identifica e representa os 
compoñentes máis habituais 
nun circuíto eléctrico 
(conduto- 
res, xeradores, receptores e 
elementos de con- 
trol) e describe a súa 
correspondente función. 

 

 CMCCT 

fElectricidade e circuítos 

eléctricos. Lei deOhm. 

 Dispositivos electrónicos 

de uso frecuent. 

  . Valorar a importancia 

dos circuítos eléctri- 

cos e electrónicos nas 
instalacións eléctricas e 
instrumentos de uso cotián, 
describir a súa fun- 
ción básica e identificar os 
seus compoñentes.  
  Recoñece os compoñentes 
electróni-cos básicos e 
describe as súas aplicacións 
prác- 
ticas e a repercusión da 
miniaturización do mi- 
crochip no tamaño e no 
prezo dos dispositivos. 

 

 CMCCT 



 

 

 f 

 h 

. Tipos de enerxía. 

 Transformacións da enerxía. 

 . Aspectos industriais da 

enerxía. 

 . Describir a forma en que se 

xera a electricidade nos 

distintos tipos de centrais 

eléctricas,así como o seu 

transporte aos lugares de 

consumo. 

  Describe o proceso polo que 

distintasfontes de enerxía se 

transforman en enerxía 

eléctrica nas centrais eléctricas, 
así como os métodos de 
transporte e almacenaxe desta. 

 CMCCT 

 
   A temporalización establecida para este currículo sería:  
Primeiro trimestre: Ciencia e medida. A materia. Átomo. 
Segundo trimestre: Elementos e compostos.A reacción química. Formulación básica. A 
Química na sociedade. 
Terceiro trimestre: Electricidade e magnetismo. Enerxía. 
   Neste actual curso académico 2015-2016,  impartiráse as unidades de electricidade e 
magnetismo nos conceptos máis básicos, posto que este currículo tamén é tratado na 
materia de Tecnología. 
   O bloque “A actividad científica” será de aplicación continua, en todas as unidades 
didácticas e nas actividades de laboratorio, actividades complementarias e 
extraescolares  que se realicen ao longo de todo o curso académico. 
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  
 
-O método científico e as súas etapas.  
-Principais magnitudes fundamentais e derivadas  e as súas unidades. 
-Representación gráfica das magnitudes. 
-Normas de seguridade e material de laboratorio. 
-O átomo, as partículas subatómicas e as súas propiedades. 
-Isótopos, ións. 
-Elementos, compostos e táboa periódica.Principais propiedades. 
-Reaccións químicas e as súas propiedades. Principais tipos de reaccións. 
-Relacións entre química, medio natural e seres vivos. 
-Problemas e cuestións relacionados ca temática anterior. 
-Nocións básicas de Formulación química, electricidae e magnetismo. 
 
 

 FÍSICA E QUÍMICA 4º E.S.O. 
 
OBXECTIVOS 
 
-Comprender e expresar con propiedade mensaxes científicas orais e escritas, así como 
nunca conversación espontánea.  
-Participar de xeito responsable na planificación e realización de actividades de tipo 
científico 
-Valoralos problemas medioambientais como fenómenos complexos e globais dos 
que todos somos responsables. 
-Valoralo coñecemento científico. 
-Analizar datos e emitir xuicios e conclusións sobre feitos naturais e manifestacións 
tecnolóxicas. 



 

 

-Comprendela  repercusións da actividade científica sobre a sociedade, aceptando a 
ciencia como parte inseparable dela. 
-Fomentar o respeto polas persoas e a tolerancia ante as súas peculiaridades. 
-Desenvolver a sensibilidade polo orde e limpeza do material e lugar de traballo. 
 
CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN 
 
Unidad 1. El movimiento. 
 
-Sistema de referencia.Carácter relativo del movimiento. 
-Conceptos básicos para describir el movimiento: trayectoria, posición, 
desplazamiento. 
-Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
-Velocidad. Carácter vectorial.Velocidad media e instantánea. 
Aceleración. Carácter vectorial. 
-MRU. Características. Ley del movimiento.Gráficas x-t, v-t en el MRU. 
-MCU. Características. Magnitudes angulares. Ley del movimiento. 
-MRUA. Características. Ley del movimiento.Gráficas x-t, v-t, a-t en el MRUA. 
-Movimiento de caída libre. 
 

Unidad 2. Las fuerzas 
-Definición de fuerza.Unidad de fuerza en el SI. 
-Efectos dinámicos y estáticos de las fuerzas. 
-Fuerza: magnitud vectorial. 
-Leyes de Newton: principio de inercia. 
-Principio de acción de fuerzas. 
-Principio de acción y reacción. 

-Las fuerzas y el movimiento. 
-La fuerza de rozamiento. 
 
Unidad 3. Fuerzas gravitatorias. 
-Leyes de Kepler.La ley de la gravitación universal. 
-Características de la fuerza gravitatoria. 
-La masa y el peso. 
-Los movimientos y la ley de la gravedad. 
-Cuerpos que caen. Cuerpos que ascienden. 
-El peso. 
-Equilibrio. 
 

Unidad 4.Fuerza en fluidos. 
-Principio de Arquímedes. 
-Fuerza ascensional en un fluido. 
-Flotabilidad. 
-Concepto de presión.Presión hidrostática.Presión atmosférica. 
-La presión y la altura. 
-Presiones sobre líquidos. 
-Principio de Pascal 



 

 

 

Unidad 5. Trabajo y energía. 
-Concepto de energía.Tipos de energía. 
-Energía mecánica.Energía cinética y energía potencial. 
-Principio de conservación de la energía mecánica. 
-Trabajo mecánico. Unidades.Trabajo de la fuerza de rozamiento. 
-Potencia mecánica. Unidades. 
-Máquinas mecánicas: palanca, plano inclinado. 
-Potencia máxima.Rendimiento. 
 
Unidad 6. Transferencia de energía: calor 
-La temperatura de los cuerpos. 
-Equilibrio térmico. 
-Medida de temperatura: termómetros. 

-Calor y variación de temperatura: calor específico. 
-Calor y cambios de estado: calor latente. 
-Dilatación de los cuerpos. 
-Equivalencia entre calor y trabajo mecánico. 
-Principio de conservación de la energía. 
-Transformación de la energía: máquinas térmicas. 
-Transmisión del calor: conducción, convección y radiación. 
 
Unidad 7. Transferencia de energía: ondas. 
-Las ondas.Magnitudes características. 
-Clasificación de las ondas según la dirección de vibración y según el medio en que se 
propagan. 

-El sonido. Propagación. 
-Características del sonido (intensidad, tono y timbre). 
-Reflexión del sonido. 
-La luz. Propagación.Reflexión, refracción y dispersión de la luz. 
-Espectro electromagnético. 
 
Unidad 8. Los átomos. El Sistema periódico y el enlace químico. 
-Constitución del átomo. 
-Número atómico, número másico e isótopos de un elemento. 
-Modelo atómico de Bohr. Modelo atómico actual. 
-Distribución de los electrones en un átomo. 
-El sistema periódico de los elementos. 
-Propiedades periódicas de los elementos. 

-Enlace iónico. Propiedades de los compuestos iónicos. 
-Enlace covalente. Propiedades de los compuestos covalentes. 
-Enlace metálico. Propiedades de los metales. 
 
Unidad 9. La reacción química. Cálculos estequiométricos. 
-Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 
-Velocidad de reacción.Factores que influyen en la velocidad de reacción. 



 

 

-El mol. 

-Concentración de las disoluciones. 
-Ajuste de ecuaciones químicas. 
-Cálculos estequiométricos de masa y volumen. 
-Cálculos estequiométricos con disoluciones. 
-Reacciones ácido-base. 
-Reacciones de oxidación y combustión. 
-Radiactividad. 
 
Unidad 10. La Química y el carbono. 
-Los compuestos de carbono. Características. 
-Clasificación de los compuestos de carbono: hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, 
cetonas, ácidos y aminas. 
-Compuestos orgánicos de interés biológico: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos. 
-Polímeros sintéticos y su relación con el medio ambiente. 
-Combustibles derivados del carbono e incidencia en el medio ambiente. 
-Acciones para un desarrollo sostenible. 
 
-Formulación Química Inorgánica e Orgánica. 
-Normas de seguridade no laboratorio 

-Material básico dun laboratorio 

   No primeiro trimestre desenvolveranse as unidades 1, 2, 3 e 4; no segundo trimestre 
as unidades 5, 6 e 7 e no terceiro trimestre as unidades 8, 9 e 10, xunto ca Formulación 
Química. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
-Recoñecer o carácter relativo do movemento, describir movementos comúns da vida 
cotiá e valorar a importancia do seu estudio no xurdimento da ciencia moderna. 
-onceptos relativos o movemento e os diferentes tipos de movemento rectilíneo e 
uniforme e realizar problemas relativos os mesmos. 
-Identificar o papel das forzas como causa dos cambios de movemento e das presións, 
así como recoñecer e representar as principais forzas presentes en situacións do 
contorno.Resolver problemas- 
- Utilizar a gravitación universal para explicar a forza peso, e os movementos no 
sistema solar. 
 -Aplicar o principio de conservación da enerxía á comprensión das transformacións e 
das transferencias enerxéticas en situacións prácticas da vida diaria e analizar os 
problemas asociados coa súa obtención e uso. 
-Conceptos básicos sobre a relación entre ondas e enerxía.Resolución de problemas. 
-Identificar as características dos elementos químicos máis representativos da táboa 
periódica e predicir o seu comportamento químico.  
- Identificar e explicar os tipos de enlace químico. 
-Resolver problemas e cuestións acerca das reaccións químicas e os cálculos 
estequiométricos. 



 

 

-Xustificar a gran cantidade de compostos orgánicos existentes así como a formación 
de macromoléculas e a súa importancia nos seres vivos. 
-Recoñecer as aplicacións tecnolóxicas derivadas das reaccións de combustión e 
valorar a súa influencia no incremento do efecto invernadoiro. 
-Analizar os problemas e desafíos, aos cales se enfronta a humanidade globalmente, o 
papel da ciencia e da tecnoloxía e a necesidade da súa implicación persoal para 
resolvelos e avanzar cara ao logro dun futuro sustentable.  
-Interpretar correctamente un texto científico. 
-Coñecer e utilizar correctamente as normas de seguridade do laboratorio. 
-Desenvolver unha actitude de respeto e tolerancia hacia as persoas o seu entorno. 
-Presentar o material de traballo con orde e limpeza. 
 
 
CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
–Redactar conclusións do traballo científico realizado no laboratorio. 

–Comprender a necesidade do rigor científico e do emprego da terminoloxía propia na 
descripción dos procesos científicos.  

2. Competencia matemática  
–Utilizar a linguaxe matemática para cuantificar fenómenos naturais.  

–Analizar e comparar a información cuantitativa de táboas, listaxes, gráficos e mapas.  

3. Coñecemento e  interacción co mundo físico   
-Valorar situacións de interese xeral a través da utilización do método científico.  
4. Tratamento da información e competencia dixital. 

– Obter información a través de fontes de distinta natureza: gráficas, iconográficas, 
textuais, etc.  

–Utilizar os buscadores para localizar información en Internet, seguindo un criterio 
específico.  

5. Competencia social e cidadá  
–Relacionarse, cooperar e traballar en equipo.  

–Reflexionar de forma crítica sobre os feitos científicos 

-Saber aplicar o principio de precaución do traballo científico ante unha situación de 
risco para as persoas ou o medio. 

6. Competencia cultural e artística  
–Comprender a importancia do encadramento das diferentes teorías científicas na 
época na que foron emitidas.  
-Comprender textos de carácter científico. 
7. Competencia para aprender a aprender  
–Desenvolver o gusto pola aprendizaxe continua e a actualización permanente. 

8. Autonomía e iniciativa persoal  
–Comprender as actividades presentadas e planificar a estratexia máis axeitada para 
resolvelas.  

 

CONTIDOS MÍNIMOS 



 

 

 
-Concepto de movemento.Movementos rectilíneo uniforme e uniformemente 
variado. Realizar e interpretar  representacións gráficas. 
-Principais conceptos da Dinámica. 
-Principais conceptos da Hidrostática, Hidrodinámica e Aerostática.  
-Enerxía, potencia e traballo. 
-Temperatura, calor e as suas transformacións. 
-Fenómenos ondulatorios e enerxía.  
-A constitución do átomo, o sistema periódico e o enlace químico. 
-Características, tipos e propiedades das reaccións químicas. 
-O Sistema Periódico. A súa relación cas propiedades dos elementos. 
-Resolución de cuestións e problemas relativos ós contidos anteriores. 
-Nocións fundamentais da Formulación Química. 
-Normas de seguridade do laboratorio. 
 
 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
 AVALIACIÓN INICIAL 
   Ó inicio do curso, cada profesor realizará unha proba obxectiva que permita valorar 
os coñecementos do noso alumnado así como detectar as deficiencias de aprendizaxe. 
Neste caso, e seguindo as directrices do Departamento de Orientación, elaboraríanse 
todas as medidas de reforzo que fosen necesarias para tratar de conseguir a 
integración de todos os alumnos.  
 
 AVALIACIÓN ORDINARIA 
  O proceso avaliador realizarase a través de: 
-A observación directa do alumnado, tendo en conta as súas actitudes de iniciativa e 
interese no traballo, a súa participación nos traballos comúns ou de posta en común, 
os seus hábitos de traballo, as súas habilidades e destrezas no traballo experimental, 
o seu comportamento na aula e os seus avances conceptuais. 
-A supervisión do caderno de traballo do alumno/a, obtendo información sobre a 
expresión escrita, comprensión e desenvolvemento de actividades, o uso de fontes de 
información, resumos, traballos de aplicación e síntese e textos escritos. 
-A realización de probas obxectivas escritas y/ou orais de diferente natureza, 
valorando a adquisición e memorización comprensiva de conceptos básicos. Os 
contidos a avaliar nas probas corresponderanse cos contidos traballados nas 
exposicións do profesor na aula, no laboratorio, os relacionados co proxecto lector e 
plan de actuación de TIC e os expostos nas actividades tanto complementarias coma 
extraescolares. 
- Intercambios orais cos alumnos: diálogo, postas en común.  
 
 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
   Na cualificación do alumno/a que corresponda a cada unha das avaliacións, teranse 
en conta:  



 

 

-A media das cualificacións das probas obxectivas. Realizarase un exame, como 
mínimo, por avaliación.  

-As exposicións de temas na aula.  

-A entrega puntual  dos traballos (caderno de clase incluido) así como o seu contido e 
pulcritude. 

-O traballo na aula.  

-O ter os exercicios feitos nos prazos estabrecidos.  

-O comportamento na aula e nas saídas complementarias e extraescolares que se 
realicen.  

-A asistencia regular a clase e a asistencia ás saídas.  
 
   Para darlle unha cuantificación matemática, este departamento decide que o 75% da 
cualificación da avaliación corresponderá á media das cualificacións dos exames, 
mentres que o 25% restante valorará o resto dos conceptos sinalados. Unha avaliación 
considérase superada cando se acade a puntuación de 5 sobre 10, seguindo as 
porcentaxes de valoración indicadas nos criterios de cualificación. Aqueles alumnos 
que ó rematar o curso non teñan acadado os obxectivos didácticos serán avaliados 
negativamente. Teremos presente, asemade, as seguintes consideracións:  
- É imprescindible, para superar positivamente a avaliación, que a nota de cada unha 
das probas escritas ou orais que os alumnos realicen durante cada período de 
avaliación, sexa como mínimo de 4 sobre 10.  
- O feito de que os traballos obrigatorios non foran entregados, suporá unha avaliación 
negativa independentemente da media das cualificacións dos exames e entregalos 
fóra de prazo, sen causa que o xustifique, suporá unha redución da cualificación. 

-  O traballo na aula.  

- A falta significativa do material necesario e solicitado para utilizar na aula será 
cualificada negativamente o mesmo que as faltas de ortografía, caligrafía e a deficiente 
presentación nos traballos propostos polo profesor/a e realizados polos alumnos/as. 
- Terase moi en conta as capacidades persoais de cada alumno/a e o esforzo realizado 
para superarse, esixindo a cada un/unha segundo as súas posibilidades e capacidades.  
- O feito de que un alumno/a sexa descuberto copiando ou tentando facelo, será 
cualificado nesa proba cun 0. Do mesmo xeito, se dous alumnos presentan un traballo 
escrito con evidencias claras de telo copiado, serán sancionados todos os infractores, 
tanto os que copiaron coma os que deixaron copiar, aínda que se poden realizar 
matizacións en casos concretos. 
 
RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS NON SUPERADAS 
   Para os alumnos/as que non superaran unha avaliación, fixaranse instrumentos de 
recuperación específicos: un exame e a entrega dos traballos non presentados, que se 
realizarán durante o trimestre seguinte. Non se realizará recuperación da terceira 
avaliación por falta de tempo. 
   Para os alumnos que non conseguiran recuperar a materia deste xeito, e só para os 
alumnos que teñan unha  avaliación sen superar, realizarase unha recuperación final, 
no mes de xuño. Os alumnos que non superaran dúas ou tres avaliacións nas 
recuperacións, e se é o caso os alumnos que nos superaran a única avaliación 



 

 

pendente deberán presentarse ó exame da convocatoria extraordinaria de setembro 
ca materia completa.  
  No caso de que un alumno/a perda o dereito de avaliación continuada, se realizará 
unha proba escrita sobre todos os contidos da avaliación, ao mesmo nivel que no 
grupo de referencia. Asemade, no caso de que existan traballos obrigatorios, tamén 
deberán ser presentados.  
 
 AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO: 
   Na convocatoria de setembro o proceso avaliador realizarase a través dunha proba 
escrita e/ou oral, tendo que obter unha cualificación de 5 ou máis para ser apto na 
materia. 
 Queda a criterio de cada profesor a posibilidade de entregar un material de reforzo 
que os alumnos presentarán o día da proba de setembro. 
   Os contidos mínimos esixibles nos exames son os mesmos que os esixidos para os 
alumnos que cursan esas materias por curso ordinario. 
 
 AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES: 
   O Departamento elaborará  materiais de reforzo sobre os contidos mínimos, para os 
alumnos/as que promocionaran sen ter superadas as materia deste área do curso 
anterior. Estos materiais poderán ser realizados polos alumnos/as e entregados con 
suficiente antelación para ser correxidos e entregados de novo para poder empregarse 
coma guía de estudo.Entregaranse tres grupos de material, de cada un dos cales se 
realizará unha proba obxectiva. 
   Considérarase que o alumno/a ten superada a materia se  supera as tres probas ou 
se, tendo avaliada negativamente algunha a recupera ao final do curso. Disporá tamén 
dun exame extraordinario de setembro. 
 
CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 
    A metodoloxía empregada seguirá as seguintes pautas: 
-Coñecelas ideas previas dos alumnos mediante: test de preconceptos, coloquios e 
prantexamento de problemas. 
-Explicar brevemente os contidos relacionados con experiencias, vivencias e 
problemas reais para despertalo interese do alumno. 
-Utilizar estratexias e recursos variados, tanto individuais coma en equipo, 
impulsando as relacións entre iguais e creando un clima de cooperación: elaboración 
de plans de traballo, resolución de cuestións e exercicios, realización de esquemas, 
murais, pósteres, etc...,visionado de videos e diapositivas, recollida de información na 
prensa diaria, pescuda bibliográfica e preparación de informes, debates, traballos 
prácticos no laboratorio, saídas a  lugares de interese natural e científico, utilización 
dos recursos informáticos. 
-Comprobala progresiva adquisición de coñecementos: revisión de traballos e 
caderno do  alumno, cuestionarios de autoavaliación, postas en común e probas 
escritas. 
 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 



 

 

     Utilizaranse os recursos do propio centro (Departamento, biblioteca, laboratorio, 
aula T.I.C.) e os aportados polos alumnos e os profesores membros do Departamento. 
   Intentarase facer unha utilización prioritaria dos recursos informáticos, en relación 
ca integración no centro no programa ABALAR. 
   Os libros de texto utlizados son da Editorial Santillana. Aqueles alumnos/as os que 
se lles aplique unha medida extraordinaria de ACI terán un material específico para 
eles. 
 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 
   O tratamento da diversidade producirase no momento en que se detecten distintos 
niveis de coñecementos ou actitudes, poñendo os medios necesarios para reforzar o 
traballo na aula.  
  O Departamento de Ciencias Naturais mostra a súa disposición a colaborar co 
Departamento de Orientación no que se refire as medidas de atención individualizada 
para aqueles alumnos/as que ese departamento considere que o precisan. 
-    Nos casos requeridos, incluiranse actividades de reforzo, tratando os mesmos 
contidos con distintos niveis de dificultade; de xeito que non todo o alumnado terá 
que facer necesariamente as mesmas actividades. Neste curso, aplicarase  ACI a tres 
alumnos de segundo de ESO e Reforzo educativo a dous alumnos de terceiro de ESO, 
tanto en Biología e Xeoloxía coma en Física e Química.  
-   Elaboraranse en colaboración co Departamento de Orientación do Centro, as 
Adaptacións Curriculares Individualizadas pertinentes.  
Para realizar as Adaptacións curriculares seguiremos un proceso:  
1. Determinar o nivel de competencia curricular: para iso hai que determinar o que o 
alumno/a é capaz de facer, con ou sen axuda, en relación cos criterios de avaliación 
máis significativos de ciclos anteriores ou do actual, segundo cada caso.  
2. Establecemento das adaptacións: en función da información obtida procederase a 
realizar as adaptacións nos obxectivos, contidos mínimos e criterios de avaliación.  
3. Adaptación na metodoloxía e os materiais: o departamento seleccionará aqueles 
materiais que mellor se adapten ás características do alumno/a. 
-    Programas específicos personalizados. 
Aqueles alumnos repetidores de 1º e 2º de E.S.O. deberán realizar unhas actividades 
de reforzo de frecuencia semanal consistentes en: 
-Preguntas directas sobre os contido da materia. 
-Esquemas e/ou resumo dos temas impartidos. 
-Glosario con termos específicos de cada tema. 
-Realización de debuxos-esquema destes temas. 
 
 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
   Desde estas materias tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso 
alumnado para que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse os 
seguintes:  
 Educación para a saúde  



 

 

- Desenvolver hábitos de saúde e evitar situacións sociais de risco. 
- Adquirir un coñecemento do corpo, das súas principais anomalías e enfermidades, e 
da forma de previlas e curalas: anorexia, bulimia, alcoholismo, adiccións,… 
 
 Educación  ambiental.  
- Desenvolver compromisos éticos: consumo responsábel,  aforro enerxético, a 
reciclaxe, sensibilidade fronte as lacras do noso tempo como a contaminación en todas 
as súas variantes, a deforestación, a perda da biodiversidade, etc… 
 
 Educación para a paz. 
 -Abordar o tema  como un asunto que se relaciona coas condutas dos alumnos e 
alumnas; cuestións como o respecto, a observancia das normas, a denuncia dos 
abusos,  a toma de partido con criterios de xustiza e imparcialidade en aqueles 
conflitos nos que se vexan envoltos, etc… 
 
 Educación para a igualdade.  
-Educar para a erradicación do sexismo, para o respecto e a responsabilidade nas 
relacións sexuais baseada nunha correcta información sobre a transmisión de 
enfermidades de transmisión sexual e a prevención de embarazos non desexados.  
 
Educación para o consumo. 
-Desenvolver un coñecemento dos mecanismos de mercado, así como os dereitos do 
consumidor. 

 
Educación multicultural 
-Desenvolver un espíritu de tolerancia, respecto e valoración crítica de actitudes, 
crenzas, formas de vida.....de persoas ou grupos pertencentes a sociedades ou culturas 
diferentes á nosa. 

 
Educación para a convivencia. 
- Favorecer o diálogo como forma de solucionar as discrepancias entre individuos e 
grupos. 
-Respectar a autonomía, as formas de pensar e os comportamentos doutros. 
 
Educación e seguridade viaria. 
- Promoveranse accións para a prevención de accidentes de tráfico, coa finalidade de 
que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuarios das vías, en calidade 
de peóns, viaxeiros/as e condutores de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as 
normas e sinais e se favoreza a convivencia e tolerancia. 
 
TRATAMENTO DE FOMENTO DAS TIC 
 
   Empregaranse ferramentas TIC na procura de mellorar a tarefa educativa e a 
motivación dos alumnos e alumnas. 
   Traballaranse contidos sinxelos e prácticos que resalten as funcións comúns ás 
distintas aplicacións e sistemas. Todas as actividades propostas serán utilizadas de 
forma equilibrada e adecuada en conxunción co resto de recursos disponibles.  



 

 

   Realizarase unha avaliación inicial na que se fará un diagnóstico do nivel de 
coñecemento e das necesidades educativas.As tarefas propostas son as seguintes: 
-Busca de información: 
   A busca de información, se realizará tanto individualmente como en grupos, e irá 
dirixida á realización de traballos e actividades, ampliación de coñecementos,... 
Teremos que ensinar aos alumnos a seleccionar e discriminar as distintas informacións 
que están a recibir. Un último paso sería lograr que os alumnos sexan críticos con toda 
a información recibida, de xeito que formen a súa propia opinión sobre cada un dos 
temas a tratar. 
-Realización de traballos, actividades e proxectos:  
   Estas tarefas desenvolveranse usando os distintos recursos que nos ofrecen as TIC 
como os procesadores de textos. Ademais poderanse facer dun xeito individual ou 
grupal, dependo dos obxectivos trazados en cada unha delas.  
-Uso de programas, videos e xogos educativos:  
   Hai unha grande cantidade deles. A súa maioría, contemplan un amplo abano de 
niveis educativos, o que fai que un mesmo programa poida servir para atender as 
necesidades educativas de todos os alumnos dunha clase e que cadaquén poida 
avanzar a un ritmo distinto, respectando en maior medida a diversidade.   
 
   Fomentarase un proceso de autoavaliación continua na que o alumnado faga unha 
análise crítica centrada nas posibilidades, vantaxes ou dificultades que atope no uso 
das TIC. 
 
 TRATAMENTO DE FOMENTO DA LECTURA 
 
   Para acadar o obxectivo de facer dos alumnos uns lectores competentes e 
autónomos, as actividades irán encamiñadas a atender tres aspectos: comprensión 
lectora, fomento da lectura e educación documental.     
  As actividades propostas co fin de crear un hábito lector serán utilizadas ó longo do 
curso académico, temporalizadas de maneira flexible segundo o contido curricular,  o 
interese desenvolvido polos alumnos e a actualidade científica diaria.  
   Parte destas actividades propostas están integradas no plan lector do centro, sendo 
coordinadas por este departamento e polo responsable da chamada “Hora de ler”. 
    As actividades susceptibles de ser aplicadas son as seguintes: 
-Dedicación dun tempo á lectura curricular: lectura do propio libro de texto. 
-Dedicación dun tempo á lectura de: obras literarias completas ou fragmentos de 
obras literarias de caracter científico ou de ficción científica, biografías de grandes 
científicos, divulgación científica, etc… Algunhas obras propostas son as seguintes: 
* “Juicio a los humanos”. José Antonio Jáuregui. RBA. Integral. 
* “A negrura do mar”. Ramón Caride. Xerais 
* “O futuro roubado”.  Ramón Caride. Xerais 
* “Perigo vexetal”.  Ramón Caride. Xerais 
* “El viaje alucinante”.Isaac Asimov. Ed. Debolsillo 
* “Explorando el mundo. Poesía de la ciencia.  Miguel García Posada. Editorial Gadir.  
*  “Las plantas mágicas”. Paul Sedir. Edicomunicación. S.A.  
*  ”Descubrimientos accidentales de la ciencia” .Royston m. Roberts. 
* “La puerta de los tres cerrojos”. Sonia Fernández Vidal 



 

 

*  “Julie y los lobos” Jean Craighead George 

* “Viaje alucinante”. Isaac Asimov 

* “Hipatia la maestra” .Florenci Salesas 

* “¡Hello, Dolly!” . Francesc Murgadas Bardí. 

*  “Un mundo feliz” .Aldous Huxley 

* “Cuentos para cambiar el mundo”. José Luis Gallego 

* “Anaconda y otros cuentos de la selva” . Horacio Quiroga. 

* “Un planeta llamado traición” .Orson Scott Card. 

* “Chérnobil-La zona” . Francisco Sánchez y Natacha Bustos. 

*”Cómo salvar el mundo con el aliño de ensalada y otros problemas científicos   

insólitos” . Thomas Byrne e Tom Cassidy. 

*”Cartas a un joven científico” . E. O. Wilson. 

* “A expedición do Pacífico”. Marilar Aleixandre. 

 

-Proposta de lecturas de obras literarias, revistas de divulgación e prensa durante o 
tempo de ocio. 
-Visita á biblioteca do centro. 
-Pescuda de textos científicos, literarios ou periodísticos en Internet. 
-Visionado de películas baseadas en obras científicas. 
-Realización de traballos monográficos a partir da búsqueda de información. 
   Ó longo deste curso e sucesivos,  colaborarase conxuntamente coa biblioteca para: 
-Promocionar os novos títulos relacionados cas Ciencias da Natureza.  
-Fomentar a utilización da biblioteca coma lugar de lectura e procura de información 
de temas relacionados coas Ciencias Naturais. 
-Fomentar o hábito de lectura. 
-Fomentar activamente o emprego do servizo de empréstamo dos fondos 
bibliográficos de Ciencias Naturais entre tódolos alumnos do centro.  
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES   
 
   Ao longo do presente curso académico o centro desenvolverá un “Proxecto 
interdisciplinar de centro” cuxo centro de interese será “As Viaxes”. No marco deste 
proxecto, o Departamento de Ciencias Naturais colaborará coma así o fixo en cursos 
académicos anteriores. 
   Os proxectos de investigación e as saías didácticas para cada curso serán os 
seguintes: 

- 1º ESO. “Viaxe polos continentes a través das árbores dos nosos parques e 
xardíns”. Realizarase un roteiro guiado a Alameda de Santiago. 

- 2º ESO .  “Viaxe ao mundo subterráneo”. Estudio dunha cova cárstica. Visita as 
covas do Rei Cintolo de Mondoñedo. 



 

 

- 3º ESO. “Viaxe insólito a través do corpo humano”. 
- 4º ESO. “Unha viaxe que cambiou a historia”. Estudo da expedición do Beagle 

realizada por Darwin. 
    Resulta bastante difícil nestas datas determinar a totalidade das actividades 
complementarias ou extraescolares que se van realizar, xa que moitas das institucións 
que as organizan aínda non publicaron a súa oferta anual.  
  Debido ás características do centro, as actividades extraescolares irán dirixidas a 
tódolos alumnos do ciclo ou etapa e algunhas propostas son as seguintes: 
-Visita a un lugar de interese natural, que pose ser de un ou varios días. Está 
pendiente de concretar, esperando á oferta de algún programa da Xunta ou alguna 
outra institución. Dirixida a todo o alumnado de Secundaria. 
- Charla-conferencia impartida por algún especialista sobre algún aspecto relacionado 
co currículo ou o proxecto interdisciplinar do centro. 
 
CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
-Procurarase incidir positivamente na convivencia do alumnado entre sí, co 
profesorado, co persoal non docente e coas súas familias.  
-Intentarase dialogar co alumnado, interesarase por eles e elas e a súa contorna para 
crear un clima de convivencia que dende o mutuo respecto favoreza a aprendizaxe e a 
formación do alumnado. 
-Nas clases, cortarase radicalmente calquera actitude individual ou colectiva que incida 
negativamente na convivencia entre as persoas presentes na aula e/ou que dificulte o 
normal desenvolvemento das clases. 
-Os textos de contidos e de actividades coidarán a linguaxe de xénero. Ademais 
resaltarase a existencia de científicas, incidindo especialmente na discriminación que 
as ocultou. 
-Nos contidos e actividades serase crítico co uso bélico da ciencia. 
 
MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 
   Este departamento considera a programación coma un instrumento flexible e, como 
tal, pode e debe ser modificado para adaptalo ás necesidades e características 
particulares de cada grupo e individuo. A este efecto tratará a necesidade de realizar 
estos axustes, especificándose se se trata de actuacións puntuais para un curso ou 
xerais. 
   Todos os acordos, modificacións e innovacións que poidan xurdir ó longo do curso, 
quedarán reflectidas nas actas de Departamento e na Memoria de final de curso. 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA.  CURSO 2015/2016. 

 

1. INTRODUCIÓN  

A sociedade actual ten a necesidade de incorporar á cultura e á educación aqueles 

coñecementos, destrezas e capacidades relacionados co corpo e a actividade motríz 



 

 

que contribuén ó desenvolvemento persoal e á mellora da calidade de vida. De feito, o 

último Manifesto Mundial da Educación Física (F.I.E.P., 2000) considera que a 

educación física (EF) debe ser considerada como un dereito fundamental das persoas. 

A etapa da adolescencia caracterízase por ser un periodo de profundos cambios 

(físicos, psicolóxicos e sociais) que provocan sentimentos de inseguridade, 

inestabilidade, alteración da imaxen corporal, problemas coordinativos, insatisfacción 

personal e, finalmente, conflictos coa familia e co grupo. Por este motivo, a materia de 

EF, que está perfectamente definida e integrada no currículo da E.S.O., plantéxase 

como un medio máis que ten como finalidade axudar ó alumno a desenvolver as 

capacidades físicas, comunicativas e intelectuais de maneira que permita ir 

evolucionando ó alumno. Esta formación integral da personalidade lograrase a través 

do manexo dos principios de acción educativa (formación personalizada, participación 

dos pais, igualdade entre sexos, desenrrolo da creatividade, democracia, autonomía 

pedagóxica dos centros, orientación educativa e profesional, metodoloxía activa e 

participativa e avaliación do proceso) e do traballo desde os distintos 

ámbitos (intelectual, motor, de equilibrio persoal e afectivo, de relación interpersonal 

e de actuación e inserción social). 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

A presente programación foi elaborada a partir das pautas propostas pola comisión de 

coordinación pedagóxica, entregadas pola xefatura de estudios a todos os xefes de 

departamentos didácticos. 

Este curso, seguindo as propostas presentadas no claustro e na comisión de  

coordinación pedagóxica, o departamento de Educación Fisica participará no proxecto 

interdisciplinar que se vai levar a cabo en toda a E.S.O. que se organizará arredor dun 

tema por determinar, e cuias actividades serán recollidas na memoria final. Este 

proxecto multidisciplinar pretende organizar as ensinanzas dos curriculos de diferentes 

departamentos arredor dun eixo vertebrador común. Desta maneira, nos diferentes 

cursos da E.S.O, vanse priorizar algúns contidos e actividades relacionados con este 

tema dentro do currículo da materia. Ademais este proxecto levará asociadas 



 

 

diferentes saídas didácticas nas que os alumnos levarán un dosier preparado por cada 

departamento, que deberán realizar á volta das mesmas. 

Ademais, e tal e como se di na memoria final do curso pasado, a hora de ler tivo unha 

repercusión moi positiva na consecución das capacidades básicas do alumnado polo 

que se vai insistir especialmente en continuar este traballo. 

  

2.1. Características do centro. 

Nome do centro: C.P.I. Eusebio Lorenzo Baleirón (Dodro) 

Niveis: E.S.O. (1º, 2º, 3º, 4º) 

Horario de clases: de 9,00 a 14,20 de luns a venres e mércores tarde 15,45 a 17,25. 

Periodos lectivos: 45 minutos 

O centro, que consta de 4 unidades, opta por unha pedagoxía activa donde os alumnos 

son os protagonistas das súas propias aprendizaxes, partindo do nivel inicial destes e 

fomentando as actividades de tipo cooperativo. Asimesmo promóvese unha formación 

integral do individuo a través da mellora das capacidades de coñecemento, relación 

interpersonal, fomento do espíritu crítico e a reflexión, tratando de transmitir ós 

alumnos os elementos básicos da cultura e formándoos para que asuman os seus 

deberes e poidan exercer os seus dereitos, preparándoos para a incorporación á vida 

activa. 

 

2.2. Instalacións e recursos materiais. 

2 pistas polideportivas descubertas de 44 x 22 m con gradas 

1 pavillón de 20 x 12 m. 

1 despacho para o profesorado, almacén a pé de pista e dous vestiarios amplos. 

 



 

 

Materiais:  

BALONES RAQUETAS 

- Baloncesto nuevos: 6 - Tenis de mesa: 7 

- Baloncesto usados: 22 - Bádminton: 22 

- Balonmano: 16 - Palas de playa: 22 

- Medicinales: 7 (4 de 2 kg y 3 de 4 kg) 

- Fit: 7 

- Voleibol: 8 

- Rugby: 1 

- Plástico: 39 

PELOTAS PETOS 

- Tenis: 14 - Verdes: 19 

- Polispan: 38 - Amarillos: 7 

- Varias: 11 - Rojos: 8 

- Tenis de mesa: 14 - Azules: 0 

- Camisetas Naranjas: 12 

OTRO MATERIAL 

Zancos: 10 

Indiacas de plástico 11, normales 15 

Plumas de Bádminton: 11 

Sticks de Hockey: 25 

Aros: grandes 32, medianos 19, pequeños 29 

Conos: grandes 5, pequeños 9, conos chinos 59 

Cuerdas: para saltar 6, normales 38, de Sogatira 4 

- Fresbees: espuma 9, plástico 13 

Esterillas: 10 

Colchonetas: 13 

Quitamiedos: 2 

Picas: plástico 55, madera 15 

Sacos con letras del abecedário: 26 

Steps: 10 

Vallas pequeñas: 2 



 

 

Soportes para picas: 24 

Actualizado a día 17/09/2015 

2.3. Características do departamento de educación física. 

Departamento unipersonal constituido por María Consuelo Brocos Iglesias. Tanto a 

lexislación como o departamento de EF fundamentan o seu traballo ó arredor de dous 

principios: Desenrrolo do modelo participativo e Mellora da calidade do ensino. De ahí 

que sexa fundamental para o departamento a investigación como mecanismo de 

mellora educativa. 

 

2.4. Características dos alumnos. 

O ensino secundario está constituída por 50 alumnos, con idades comprendidas entre 

os 12 e 18 anos.  

En primeiro curso haberá vinte alumnos, en segundo haberá trece alumnos, en  

terceiro dezasete e nove en cuarto.  

Os alumnos soen ser moi participativos e cunhas características físico-condicionais moi 

semellantes. Os grupos están moi cohesionados polo feito de compartiren o mesmo 

grupo dende fai máis de 1 ano. Como dato máis significativo cabe señalar: 

Os alumnos repetidores distribúense polos distintos grupos (3-4 por grupo). 

Dado que a maioría dos alumnos son galego-falantes o departamento acorda impartir 

as clases nesta lingua, garantido de este modo que, polo menos, o 50% porcento da 

docencia se desenvolva en galego. Esta decisión, enmárcase dentro dos obxectivos 

do Equipo de Normalización Lingüística e ven a reforzar as futuras medidas lexislativas 

en relación á promoción da lingua galega no ensino. As consideracións anteriores 

constan no Proxecto Lingüístico de Centro do Proxecto Educativo, tal e como 

prescribirá o debandito decreto. 

 

3.FINALIDADES DA E.S.O (combinación art. 3 LOE e punto 2 do artigo 22 LOMCE). 

Transmitir os/as alumnos/as os coñecementos básicos da cultura, especialmente nos 

seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico.(O.G.E.-B,F,H). 

Desenvolver e consolidar hábitos de estudo e traballo que favorezan o traballo 

autónomo e o desenvolvemento  das súas capacidades. 



 

 

Formálos para o exercicio dos seus dereitos e obrigas na vida como cidadáns. (O.G.E.-

C, F,G,H). 

Preparálos para a súa incorporación os estudios posteriores e para a súa inserción 

laboral. 

 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

LOE LOMCE 

Competencia lingüística. (OGA:  

 
Competencia lingüística. 

Competencia matemática. (OGA 

 
Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía 
Competencia no coñecemento e na 

interacción co mundo físico. (OGA: 

 

Tratamento da información e 

competencia dixital. 

 

Competencia dixital 

Competencia social e cidadá(OGA: 1, 2,5 Competencias sociais e cívicas. 

Competencia cultural e artística. 

 

Competencia de conciencia y expresiones 

culturales. 

Competencia para aprender a 

aprender.(OGA: 2,3,4 

 

Competencia para aprender a aprender. 

 

Autonomía e iniciativa persoal (OGE:2,3,4 Competencia do sentido de iniciativa e 

espíritu emprendedor. 

 

5. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVES. 

 

Co desenvolvimento da nosa materia pretendemos contribuír ao logro das  

competencias básicas, da seguinte maneira: 

 



 

 



 

 

En comunicación lingüística: 

-Ser progresivamente competente na expresión e comprensión de mensaxes, tanto 

orais como escritos, en diferentes contextos de comunicación. 

 

-Comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de textos con intencións  

comunicativas diversas. 

 

-Mellorar a competencia comunicativa a través da lectura (ben coas bibliotecas de 

aula, como co proxecto lector e a “hora de ler”). 

 

-Coñecer reflexivamente o funcionamento da linguaxe abordando diferentes medios 

de comunicación e indagando en novos termos. 

 

-Ter en conta opinións distintas ás propias. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

 

-Interpretar con precisión datos, informacións... 

 

-Levar á práctica procesos de control numérico tanto relacionados controis  

cronométricos, coma o de pulsacións, fórmulas e outras propostas ó noso criterio. 

 

-Poñer en práctica procesos de razoamento que leven á resolución de problemas. 

 

En competencias sociais e cívicas: 

 

-Vivenciar diferentes experiencias grupais tanto de cooperación como de oposición. 

 

-Resolver problemáticas en diferentes situacións, como pode ser a formación de 

grupos,  

 

Participación en retos grupais e outros. 



 

 

 

-Colaborar na seguridade e na mellora da saude e coidado do alleo. 

 

-Comprender e tomar decisións sobre uso de recursos naturais, coidado do medio 

ambiente e protección da saúde.  

 

-Comprender de maneira crítica a realidade, incidindo en motrices e prácticas nocivas. 

 

-Valorar a aportación das diferentes culturas para a evolución da práctica física e 

progreso da humanidade. 

 

-Poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista. 

 

-Practicar o diálogo e a negociación para chegar a acordos e resolver conflitos. 

 

En competencia dixital: 

 

-Utilizar as novas tecnoloxías como instrumento de traballo para informarse, aprender 

e comunicarse.  

 

Conciencia e expresións culturais: 

 

-Mostrar unha actitude aberta e respectuosa cara á diversidade de expresións fisicas, 

deportivas, artísticas e culturais. 

 

Aprender a aprender: 

 

-Coñecer recursos e fontes para a recollida e selección de información. 

 

-Ser capaz de obter información e transformala en coñecemento e actividade física. 

 

Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor: 



 

 

 

-Elixir con criterio propio. 

 

- Aprender a aprender e a traballar en colaboración directa cos iguais. 

 

6. OBXETIVOS XERAIS DE ETAPA. 

- Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como 

valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. (OXA: 8, 10) 

- Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. (OXA: 1, 3, 4, 5, 7,8) 

- Valorar e respetar a diferencia de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres. (OXA: 8, 10) 

- Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuizos de 

calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacíficamente os conflito. (OXA: 

8) 

- Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnologías, especialmente as da información e a comunicación. (OXA: 1, 4, 

5, 7, 9, 10) 

- Concebir o coñecemento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como coñecer a aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. (OXA: 1, 4, 5, 7,9) 

- Desenvolver o espíritu emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. (OXA: 1, 3, 4, 5, 6, 7,8,9) 



 

 

- Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e         

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e 

homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras 

culturas do mundo. (OXA: 7, 9) 

-  Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e os das outras 

persoas, aprender a coidalo, respetar as diferentas, afianzar os hábitos do coidado e 

saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer 

o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar críticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 

contribuindo a súa conservación e mellora. (OXA: 1, 3, 4, 6, 7,8,9,10) 

-  Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. (OXA: 9) 

-Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes 

de interese e respecto cara ao ejercicio deste dereito. (OXA: 6, 7) 

 

7. OBXETIVOS XERAIS DE ÁREA PARA A EDUCACION SECUNDARIA OBRIGATORIA (LOE). 

Coñecer os trazos que definen unha actividade física saudable e os efectos 

beneficiosos que esta ten para a saúde individual e colectiva. 

Valorar a práctica habitual e sistemática de actividad física como medio para mellorar 

as condicións de saúde e a calidade de vida. 

Realizar tarefas dirixidas ao incremento das posibilidades de rendemento motor, á 

mellora da condición física para a saúde e ao perfeccionamento das funcións de 

axuste, dominio e control corporal, adoptando unha actitude de autoexigencia na súa 

ejecución. 

Coñecer e consolidar habitos saúdables, técnicas básicas de respiración e relaxación 

como medio para reducir desequlilibrios e aliviar tensións producidas na vida cotiá e 

na  práctica de actividades físico-deportivas. 

Planificar actividades que permitan satisfacer as necesidades de relación coas 

capacidades físicas e habilidades específicas a partir do nivel inicial. 



 

 

Realizar actividades físico-deportivas no medio natural que teñan baixo impacto 

medioambiental, contribuíndo a súa conservación. 

Coñecer e realizar actividades deportivas e recreativas individuais e colectivas 

aplicando os fundamentos regulamentarios, técnicos e tácticos en situacións de xogo, 

con progresiva autonomia na súa ejecución. 

Amosar  habilidades e actitudes sociais de respecto, de traballo en equipo e de 

deportividade na participación en actividades, xogos e deportes, independientemente 

das diferentas de xénero, culturais, sociais e de habilidade. 

Practicar e deseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando o corpo 

como medio de comunicación  e expresión creativa. 

 Adoptar unha actitude crítica ante o tratamento do corpo, a actividade física e o 

deporte no contexto social. 

 

8. METODOLOXÍA. 

Os fundamentos básicos sobre os que se sustenta a L.O.E. para 2º e 4º curso e a 

L.O.M.C.E para 1º e 3º curso a grandes rasgos, determinarán a construcción do 

proceso educativo. Sen embargo, compete ó claustro, en xeral, e ó profesorado, en 

particular, establecer e determinar cales serán os criterios didácticos susceptibles de 

apoiar ou facilitar o P.E-A. Froito desta reflexión e dende unha perspectiva 

democrática e aberta da educación, decídense adoptar, con carácter xeral, os 

seguintes principios de intervención metodolóxicos, sen prexuízo de que cada 

profesor, en función dos contidos a impartir.  

As pautas metodolóxicas seguidas deberán sustentarse nos principios pedagóxicos de 

constructivismo, significatividade e comprensividade. 

Secuenciar as aprendizaxes de forma flexible e achegada os principios 

psicopedagóxicos de globalización, constructivismo, interdisciplinariedade e atención á 

diversidade. 

Sustentar o P.E-A nos principios psicopedagóxicos, sobre todo na comprensividade, 

capacidade de reflexión e funcionalidade. 

Subordinar os métodos didácticos ás condicións psicolóxicas do educando, á estructura 

científica da disciplina, ós medios dispoñibles e o docente. 



 

 

Abordar tódalas aprendizaxes dende os coñecementos previos do alumnado, de ahí a 

conveniencia de apoiar a intervención educativa na valoración inicial do grupo-aula, 

para, a posteriori, construír novas aprendizaxes. 

Expor dende o inicio do curso e a UD, respectivamente, os obxectivos xerais e 

didácticos que se esperan alcanzar co alumnado. 

Dado o carácter integral do ensino compre facilitar ó alumnado situacións educativas 

que requiran o procesamento interdisciplinar e transversal dos contidos, actividades e 

recursos propios da área. 

Acostumar ó alumno a ver ó profesorado non só como transmisor de coñecementos se 

non tamén como un guía ou orientador. 

Revalorización do feminino en prol da coeduación e a igualdade de sexos. 

A atención á diversidade deberá concretarse, fundamentalmente, no terceiro nivel de 

concreción (programación de aula), a través do traballo dos departamentos e do 

profesorado implicado. 

Orientacións didácticas para a etapa: 

As orientacións didácticas xerais sinalan as diversas posibilidades metodolóxicas e de 

acción didáctica que se deducen dos principios psico-pedagóxicos nos que se inspira a 

actual reforma educativa: aprendizaxe significativo (relación entre coñecementos 

previos e os novos contidos), aprendizaje funcional (aplicabilidadedo aprendido) e 

memorístico pero non mecánico (posibilita-las transferencias a outros contextos). 

Estas orientaciones son específicas para cada etapa e nivel educativo debido ós 

cambios evolutivos que se sufre o alumno (psicolóxicos, intelectuais, sociais, físicos, 

biolóxicos,...). 

Para unha adecuada intervención no P.E-A, o departamento suxire considerar as 

seguintes orientacións metodolóxicas (Díaz Lucea, 94): 

Avaliación inicial para coñecer a situación de partida: características somáticas, 

condición física, deportes practicados, motivación, expectativas, ... 

Determinar os coñecementos previos para construir novas aprendizaxes. 

Variar as estratexias didácticas e os métodos: da recepción ó descubrimento. 

Combinar o traballo do mecanismo perceptivo, decisional, executor e de control. 

Dar a coñecer os obxectivos do curso e a UD para motivar. 

Buscar a interdisciplinaridade con outras áreas. 



 

 

Utilización variada dos contidos e inclusión do teórico dentro do práctico. 

Atender á diversidade e ser consecuente coa lóxica interna do contido. 

Respetar os periodos de aprendizaxe, progresión e descanso. 

Modelos didácticos e estilos de ensino en educación física: 

Tradicionalmente a educación baseouse en modelos de aprendizaxe de tipo 

conductual (reproducir exercicios preparados polo profesor) donde o ensino da EF se 

apoiaba na demostración e na repetición, promovendo a adquisición de automatismo 

e non de esquemas motores que posteriormente poideran ser empregados (Florence, 

1991). A Reforma educativa, de mans de Piaget, Vigotsky ou Ausubel, aporta unha 

nova concepción pedagóxica denominada constructivismo que postula que o 

coñecemento non se debe transmitir construido senón que o alumno debe construir a 

súa propia aprendizaxe. Por esto, o alumno debe asumir un papel importante na 

aprendizaxe e o profesor debe utilizar unha metodoloxía, uns métodos e uns estilos de 

ensino que permitan ó alumno traballar cada vez de forma máis autónoma. 

O método de ensino debe estar en íntima relación coas características do alumno e o 

seu entorno, cos obxectivos a acadar e a materia a ensinar. Neste sentido, non existe 

un método universal válido para calquera aprendizaxe senón que cada situación motriz 

pode ser abordada a través de distintos métodos de ensino (reproducción ou 

descubrimento). Sen intención de establecer unha liña dogmática de traballo, o 

departamento considera que en EF se poden empregar os seguintes estilos de 

ensino (Delgado Noguera, 1991): E. tradicionales (mando directo e asignación de 

tarefas). E. individualizadores (ensino programado e ensino individualizado. E. 

participativos (ensinanza recíproca, microenseñanza e grupos reducidos. E. 

socializadores (traballo en grupos. E. que fomentan a implicación 

cognitiva (descubrimento guiado e resolución de problemas.E. que favorecen a 

creatividade (estilo creativo). 

Suxerencias metodolóxicas para a educación física na E.S.O: 

Con arreglo ós principios de intervención educativa de constructivismo, 

significatividade, comprensividade, opcionalidade, funcionalidade, 

interdisciplinaridade e atención á diversidade dictados na LOXSE. O departamento de 

EF acorda adoptar con carácter xeral as seguintes orientacións metodolóxicas: 



 

 

Por mor das características epistemolóxicas da área e das imprescindibles medidas de 

seguridade que esixe o desenvolvemento procedimental desta área o departamento 

poderá optar por métodos basados na recepción, nos cales o profesor ou o alumno son 

os que explican/expoñen os contidos a desenrrolar. En consonancia coa línea 

argumentativa defendida, o departamento apoiarase básicamente nos estilos de 

ensinanza: directo, reciproco e asignación de tarefas. Pois de non mediar este tipo de 

estilo sería moi difícil controlar o discorrer das sesións dada a forte implicación e 

participación do alumno nas actividades. Este mismo argumento, determinará que o 

control da sesión recaia, na maior parte dos casos, no profesor aínda que 

ocasionalmente sexa a propia actividade a que determine a organización e o 

desenvolvemento da sesión. 

Para facilitar a adquisición de contidos relacionados con bloque de expresión corporal 

empregarase odescubrimento guíado posto que o feito de dirixir excesivamente o P.E-

A, podería desvirtuar a natureza creativa e o potencial afectivo da propia actividade. 

Debido ó amplo repertorio de posibilidades que oferta calquera dos contidos da EF o 

departamento concederá certa capacidade de decisión ós alumnos (utilización de 

estilos participativos) en canto ó establecimento de obxectivos e á selección de 

contidos sempre e cando non contraveña os marcados polo profesor e contribua a 

complementar a UD e a satisfacer as necesidades e intereses do alumno. 

As formas de agrupamento serán preferentemente en grupos reducidos ou por 

parellas, xa que tanto a disponibilidade de material como a necesidade de unha 

ensinanza reciproca así o permiten. Como forma de organización empregaremos 

indistintamente os grupos homoxéneos i heteroxéneos, xa que contribuirán por un 

lado, a aceptar a individualidade do alumnado e a diversidade de capacidades e 

intereses, e por outro, a fomentar os estilos de ensinanza de corte colaborativo. Dado 

o carácter procedimental desta área, as formas de traballo e os tipos de formación 

serán utilizados en tódala súa amplitude. 

Para a aprendizaxe dos elementos técnicos de cada bloque de contidos, o método de 

práctica usado fundamentalmente será de tipo analítico, co gallo de que os alumnos 

aprecien cada unha das fases a superar para a correcta realización do elemento 

técnico. Esto, obviamente, poderá conxugarse con traballo de tipo global mais 

recomendado para a expresión corporal ou para a detección de erros e a 



 

 

determinación dos coñecementos previos. O tipo de práctica será básicamente 

distribuida, aproveitándose os periodos de descanso para intercalar os contidos 

conceptuais. Cando o obxectivo sexa o desenvolvemento da condición física o tipo de 

práctica achegarase o método concentrado, posto que de non ser así poderíamos 

menoscabar os principios do entrenamento. 

O interés mostrado polos alumnos con respecto á asignatura determina que a forma 

de motivación requerida sexa intrínseca aínda que con algún tipo de contido 

(expresión corporal e condición física) sexa preciso potenciar o mecanismo de 

motivación extrínseca. 

A canle de comunicación empregada no proceso de interacción cos alumnos será a 

visual, a auditiva e a kinestésica, á vez que se otorga especial importancia o feed-

back de tipo interoceptivo como elemento de axuste corporal e nos inclinamos pola 

retroalimentación de intencionalidade descriptiva, explicativa e afectiva cun obxectivo 

claramente orientado ó desenvolvemento do autoconcepto e a asunción da súa 

individualidade. 

Por mor do desenvolvimento do Proxecto Lector de Centro o departamento de EF 

comprométese a potenciar o soporte escrito: lecturas de artigos na clase, facer menos 

exames tipo test, valorar a correcta expresión escrita, empregar fichas de traballo... 

Principios de intervención educativa na E.S.O.: 

Con arreglo ó Decreto 133/2007 as capacidades deben ser desenvolvidas para acceder 

ao éxito escolar. Isto implica uns principios fundamentais: 

Coñecemento do alumnado e ateción á diversidade. Transmitir con ideas claras o que 

se vai facer, como e con que normas. 

Asunción de métodos pedagóxicos que incidan e non que se afasten do 

desenvolvemento destas capacidades. 

As liñas metodolóxicas xerais que se extraen de todoo anterior deberán: 

Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal. 

Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos, ideas. 

Fomentar a formulación de hipóteses. 

Buscar, seleccionar e tratar a información. 

Fomentar a confrontación clara, respectuosa dela 

Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización. 



 

 

Elaborar percorridos ordenados, lóxicos desde a formulación de hipóteses á 

comprobación dos resultados. 

Expresar correcta, clara e ordenadamente os resultados. 

Comprobar noutros contextos diferentes aos utilizados para o traballo. 

Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias. 

A investigación no ámbito da metodoloxía didáctica: 

Dentro da labor de investigación que esta a realizar o departamento, propoñemos a 

seguinte lista de control para valorar a nosa metodoloxía didáctica e a utilización do 

feed-back. Esta planilla, que se poderá empregar ó final da sesión ou UD, ten como 

obxectivo determinar o uso ou abuso das distintas ferramentas didácticas ou 

comprobar a tendencia hacia uns modelos e estilos de aprendizaxe en detrimento de 

outros. 

Os materiais curriculares e os recursos didácticos: 

Os materiais curriculares e recursos didácticos son todo o conxunto de elementos, 

útiles ou estratexias que o profesor pode utilizar como soporte, complemento ou 

axuda na súa tarefa docente. O departamento considera que as características dos 

materiais deberán ser: sinxeleza, motivantes, polivalentes, seguros, duradeiros e 

manexables. Deste modo, o profesor non só selecciona o material senón que participa 

na elaboración e avaliación do mesmo xunto cos alumnos. 

A documentación impresa dos alumnos do alumno. 

Dende a concepción constructivista e participativa do departamento de EF, os 

materiais impresos son considerados como elementos abertos e flexibles que 

posibilitan a experimentación e investigación educativa. Nesta liña de pensamento, o 

departamento cree que o libro do alumno non ten porque responder ós 

requerimentos e posicionamento educativos dunha editorial en particular e concibe o 

libro do alumno como algo que él mesmo debe elaborar ó longo de toda a etapa, esto 

é, fai o seu propio libro de EF. O departamento prefire que o alumno invirta os cartos 

do libro en material deportivo (patíns, raqueta de bádminton, búxola, etc.). Deste 

modo, o libro do alumno concíbese como un soporte que archiva distinta 

documentación facilitada polo profesor (artigos, resúmenes, obxectivos das UD, 

capítulos de libros, etc) e aportada polo propio alumno (recortes de períodico, 

monografías, resúmenes, resultado das probas de valoración, etc) e que non debe ser 



 

 

devolto ó final do curso. O feito de que ó final do curso o alumno soia ter 

relativamente poucos apuntes de EF fíxonos pensar na idoneidade de agrupar, nesa 

libreta de anillas, tódolos apuntes da etapa co gallo de dar máis consistencia ó corpus 

teórico da asignatura e, por outro lado, evitar a perda ou estravío de apuntes. O 

departamento deixa a criterio dos seus profesores a posibilidade de revisar e avaliar 

cunha periodicidade trimestral ou anual o libro do alumno. 

Criterios de selección dos materiais didácticos: 

En prol da mellora da calidade do ensino e da innovación educativa, o departamento 

propón os seguintes criterios de selección de materiais e recursos didácticos: 

Adaptación ó contexto específico do alumno, consideración dos principios 

psicopedagóxicos, desenrrolo dos tres tipos de contidos, contemplación dos distintos 

ritmos de aprendizaxe, seguros, fomentadores da participación e o esforzo colectivo e 

implicación dos temas transversais. 

 

9.SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS. 

 

As avaliacións  repártense aproximadamente no curso deste xeito: 1ª avaliación con 27 

sesiós, 2ª avaliación con 19 sesións e 3ª avaliación con 23 sesións.  

 

1º Curso: 

1ª Avaliación: 

Condición fisica, 10 sesións. 

Habilidades ximnásticas básicas, 10 sesións. 

Habilidades con cordas, 7 sesións. 

2ª Avaliación: 

Xogos e deportes de equipo, 10 sesións. 

Malabares, 5 sesións. 

A seguridade na actividade física, 4 sesións. 

3ª Avaliación: 

Xogos e danzas populares, 6 sesións. 

Desenvolvo os meus sensos, 6 sesións. 

Móvome no medio natural, 11 sesións. 



 

 

 

2º Curso: 

1ª Avaliación: 

-     Capacidades físicas, 9 sesións. 

-     Habilidades grupais, 6 sesións. 

-     Móvome sobre rodas, 12 sesións. 

2ª Avaliación:      

Deportes colectivos, 10 sesións. 

Bádminton, 9 sesións. 

3ª Avaliación: 

Tradicións II, 6 sesións. 

O ritmo e a expresión, 6 sesións. 

Xogos orientación e contacto co medio natural, 11 sesións. 

   

3º Curso: 

1ª Avaliación: 

Condición física, autonomía e prevención, 10 sesións. 

Higiene postural, 3 sesións. 

Habilidades grupais II, 7 sesións. 

Habilidades con cordas, 7 sesións. 

2ª Avaliación: 

Linguaxe non verbal, 6 sesións. 

Relajación e respiración, 3 sesións. 

Baloncesto I, 10 sesións. 

3ª Avaliación: 

Xogos de loita, 6 sesións. 

Bailamos en parella, 6 sesións. 

Orientación no centro, 3 sesións. 

Trepas e pontes, 8 sesións. 

 

4º Curso: 

1ª Avaliación: 



 

 

Métodos de adestramento:10 sesións. 

Patín II, 12 sesións. 

Coido a seguridades, 5 sesións. 

2ª Avaliación: 

Expresión corporal e relajación, 8 sesións. 

Baloncesto II, 11 sesións. 

3ª Avaliación: 

Xogos de loita, 6 sesións. 

Bailes latinos, 6 sesións. 

Trepas, pontes e escalada, 11 sesións. 

 

10. ORGANIZACIÓN, RELACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E RELACIÓN COAS 

DIFERENTES COMPETENCIAS.  

 

Tendo en conta que a LOMCE fala dun primerio ciclo englobando os cursos 1º, 2º e 3º 

da ESO, até que se consolide a implantación total da mesma, seguiremos respetando a 

antiga clasificación de 1º e 2º ESO coma primeiro ciclo e 3º e 4º coma segundo ciclo a 

efectos de secuenciación de obxetivos, contidos e criterios de avaliación. 

  

Secuenciación de obxetivos para o primeiro ciclo da ESO 

Practicar de forma habitual u sistemática actividades físicas  co  fin de mellorar as 

condicións de saude e calidade de vida. 

Valora-lo  estado das súas capacidades físicas e habilidades especificas e planificar 

actividades que lle permitan satisface-las súas necesidades. 

Incrementa-las posibilidades de rendemento motor mediante acondicionamiento e a 

mellora das capacidades físicas e o perfeccionamiento das súas funcións de axuste, 

dominio e control corporal. 

Coñecer e practicar modalidades deportivas individuais, colectivas e de adversario, 

aplicando os fundamentos técnicos, tácticos e reglamentarios en situacións de xogo. 

Participar, con independencia do nivel de habilidade alcanzado, en xogos e deportes 

(convencionais, recreativos e populares) colaborando coa  organización de 



 

 

campionatos, valorando os aspectos de relación que fomentan e mostrando actitudes 

de tolerancia e deportividade. 

Participar en actividades físico deportivas no medio natural que teñan un baixo 

impacto ambiental, contribuindo a súa conservación e mellora. 

Participar e valorar técnicas de relaxación  como medio para reducir desequilibrios 

producidos na vida cotiá ou na  práctica deportiva. 

Valorar e participar en habilidades expresivas en actividades de expresión corporal, 

sistemas rítmicos, danzas e bailes como medio de comunicación e expresión creativa e 

de desinhibición. 

Realizar actividades deportivas e recreativas cun nivel aceptable na súa execución. 

 

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS PARA O PRIMEIRO CURSO DA E.S.O. 

Contidos común en educación física. 

A adaptación do organismo o esfuerzo. Respostas dos diferentes sistemas corporales 

implicados. 

Os compoñentes da carga (volumen e intensidade) e os principios do entrenamento 

básicos para conseguir adaptacións (continuidade, progresión y alternancia). 

Indicadores do esfuerzo: frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca. 

O quencemento. Concepto. Fases. 

Valoración do quencemento xeral para previr lesións en toda actividad física. 

Respeto polas normas de hixiene, prevención e seguridade na práctica da actividade 

física. 

Responsabilidade no mantemento e a mellora da condición física, en función das 

propias posibilidades, como medio para mellorar a saúde. 

 

Actividade física e saúde. 

Consideracións a ter presentes para o desarrollo da condición física e a saúde. 

Valoración individual das súas capacidades: 

Course Navette. 

Flexión de brazos mantida e abdominales en 30 segundos. 

Flexión de tronco sentado. 

Execución de prácticas saludables. 



 

 

Posta en práctica de hábitos hixiénicas: cambio de roupa e ducha. 

Execución de quencementos xerais coma referente na prevención de riscos con 

exercicios diversos para cada unha das súas fases: actividades de desplazamento, de 

estiramento e movilidade articular e, xenéricos de forza-resistencia co  peso corporal. 

Posta en práctica de hábitos posturales: el tono postural o longo do día e a postura 

durante a realización de actividades. 

Práctica de exercicios de respiración, de concienciación postural e de flexibilización da 

musculatura acortada, así como de potenciación da contraria. 

Prácticas de exercicios de mantemento das posicións corporales en situacións de 

sentado  no levantamento e transporte de cargas pesadas. 

Primeiros auxilios de lesións e accidentes leves: contusións, bixocas, pequenos 

sangrados, leves mareos ou torceduras. 

 

Acondicionamento e mellora das diferentes capacidades. Aplicación de sistemas e 

métodos específicos para o seu desenrolo. 

Acondicionamento xeral das capacidades relacionadas coa saúde: 

Acondicionamento da resistencia aeróbica: práctica de carreira contínua e xogos de 

carreira. 

Acondicionamento da forza: práctica de exercicios dinámicos de forza xeral co peso 

corporal o en situacións xogadas cun compañeiro (saltos, empujes, arrastres, trepas, 

etc.). Exercitación da musculatura de sostén. 

Acondicionamento da flexibilidade: práctica de estiramentos dinámicos e estáticos 

(streching) e de movilidad articular. 

Práctica de accións de relaxación tras o ejercicio físico: ejercicios de vibración 

muscular. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Respeto, copremento e axuda a un mesmo os demáis e ao que nos rodea. 

 

Xogos e deportes.  

As situacións psicomotrices e os deportes individuais. 

Características específicas destas situacións. 

Reglas básicas que caracterizan ás distintas habilidades específicas. 



 

 

As habilidades básicas na ximnasia (deportiva , habilidades con cordas) e nos xogos e 

deportes de equipo. 

Execución de habilidades ximnásticas globais en situacións motrices variadas. 

Introducción a  ximnasia deportiva e rítmica (algún elemento de manipulación con 

cordas). Normas de seguridade e axudas. 

Accións de: desplazamentos, saltos (sobre aparatos, batidas en diferentes elementos, 

con e sin apoio, etc), xiros (nos diferentes exes, con  e sin apoyo, etc.) equilibrios 

estáticos e dinámicos en posicións invertidas, trepas, lanzamentos e recepcións, e 

manexo de móviles (pelotas, cordas, aros…). 

Combinacións variadas entre as diferentes accións. 

Iniciación ós deportes colectivos. 

Práctica de deportes regulamentados 

Execución de deportes modificados ou xogos de progresión á consecución de 

interiorizar xestos deportivos concretos. 

Realización de lanzamentos: con artefactos lixeiros e pesados, con desplazamentos en 

rotación o en traslación, etc. 

As situacións sociomotrices e os deportes de adversario e colectivos. 

Características destas situacións. 

Regras básicas que caracterizan ás distintas habilidades específicas. 

Clasificación dos xogos deportivos: convencionais, tradicionais e recreativos. 

Coñecemento e práctica de xogos e deportes populares e tradicionais de Galicia. 

Orixen, aspectos sociales e culturales e análise do nivel de práctica actual por sectores 

de poboación e por zoas xeográficas. 

Tipos e formas de clasificalos. 

Regras básicas para o desarrollo de algúns tipos de xogos: de mariola o truco; de 

canicas, pedras e chapas; de trompos; de pandas, de desplazamento (con sacos, 

pañuelo, sangue e zancos) e de lanzamento (peseta, ra, bolos). 

Os deportes colectivos. 

Elementos básicos que configuran a súa estructura funcional ou súa lóxica interna 

(universales ludomotores) e parámetros configuradores (espacio, tempo, técnica, 

regulamento, comunicación motriz, táctica e estratexia). 



 

 

Práctica de xogos regrados e adaptados (xogos modificados con diferente complexidad 

sociomotriz) que faciliten a aprendizaxe dos fundamentos técnicos-tácticos a as 

estratexias de ataque e defensa comúns ós deportes colectivos. Desarrollo con 

actividades de balonmán, baloncesto, rugby. 

Realización de actividades cooperativas e competitivas encamiñadas a aprendizaxe dos 

fundamentos técnicos e tácticos do balonmán e do voleibol. 

En balonmán: 

Execución de elementos técnico-tácticos individuais: pases, desplazamentos, botes, 

fintas e accións defensivas de marcaxe de xogadores con e sen balón. 

Execución de elementos técnicos-tácticos colectivos: pase e va, cruces en ataque, 

cambio de oponente e basculación en defensa. 

En voleibol:  

Execución de elementos técnico-tácticos individuais: 

desplazamentos, saques, toque de dedos e antebrazos, caídas. 

Execución de elementos técnicos-tácticos colectivos: colocación e remate, apoyos. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Participación de forma activa nos diferentes xogos e actividades deportivas. 

Comprensión e aceptación da propia habilidad como punto de partida para a 

superación personal. 

Comportamento tolerante cos compañeiros de diferente nivel. 

Valoración dos efectos que para as condicións de salud, calidad de vida e empleo do 

tempo de ocio ten a práctica de actividades deportivo- recreativas. 



 

 

Actividades no medio natural. 

Posibilidades que ofrece o medio natural para realizar actividades física-deportivas: 

terra (sendeirismo, cicloturismo, etc), aire (parapente, ala delta, etc) e auga 

(piragüismo, rafting, natación, etc.). 

Análise das características do medio: situación, releve, hidrografía, clima, valor 

ecolóxico, etc. 

Tipos de actividades  a realizar no medio natural.  

b.1. De orientación. 

Iniciación o plano e a  escala e, a  utilización da brúxula. 

Identificación de señais de rastrexo e xogos de pistas. 

Realización de percorridos, previamente marcados, polo centro e o seu entorno 

natural con croquis e mapas sinxelos. 

b.2. De desplazamento. 

b.3. De establecemento o permanencia. 

Habilidades de manipulación dos elementos naturales: construcción de vivacs, refuxios 

e fogos. 

Adquisición de técnicas básicas manipulativas: cabuyería (nudos para a construcción 

de escalas, hamacas, fixación de elementos, etc). 

Normativa básica, medidas de seguridade e primeiros auxilios. 

Normas e regulamentos para a realización das actividades. 

Normas e aspectos básicos a considerar na organización e planificación de actividades. 

Medidas preventivas e primeiros auxilios. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Aceptación e respeto das normas para a conservación e mellora do medio natural e 

urbán. 

Actividades físicas artísticas-expresivas. 

Posibilidades que ofrece o corpo e o movemento como elementos de expresión e de 

comunicación. 

Exploración e utilización dos elementos constituintes dos xestos (o espacio, o tempo e 

a intensidade) como medio para desarrollar habilidades expresivas. 

O tempo e o ritmo. 

Práctica de actividades expresivas encaminadas a consegui-la cohesión do grupo. 



 

 

Experimentación de actividades expresivas tendentes a rompe-los bloqueos e 

inhibicións personais. 

Tipos de manifestaciones expresivas corporales. 

b.1. A expresión corporal. 

Práctica de xogos de imitación, de confianza, de contacto, de colaboración, etc. 

Xogos dos sensos. 

b.2. As técnicas expresivas e o movemento rítmico. 

Práctica de actividades nas que predomina o ritmo interno (relaxación, aeróbic e 

mimo) e a música se use como o sostén. 

Prácticas de actividades de respiración e de iniciación a  relaxación inducidas polo tipo 

de música. 

Práctica de actividades nas que predomina o ritmo externo (danzas tradicionais) e a 

música se usa como guía. 

Práctica de actividades nas que se combinan distintos ritmos e se manexan diversos 

obxetos. 

Execución dos pasos básicos dunha danza colectiva. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contenidos. 

Valoración positiva do uso expresivo do corpo e do movemento, aceptando a propia 

imaxen, tendo unha actitud desinhibida. 

 

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS PARA O 2ºCURSO DA E.S.O 

Condición física e saúde. 

Consideracións a ter presentes para o desarrollo da condición física e a saúde. 

Valoración individual das súas capacidades: 

Aumento progresivo do tempo de realización de carreira continua para a mellora da 

resistencia (6´, 8`, 10´, 12´). 

Flexión de brazos mantida e abdominales en 30 segundos. 

Velocidade en 50m. 

A adaptación do organismo o esforzo. Respostas dos diferentes sistemas corporais 

implicados. 

Os compoñentes da carga (volumen e intensidade) e os principios do entrenamento 

básicos para conseguir adaptacións (continuidade, progresión e alternancia). 



 

 

A resistencia aeróbica e anaeróbica. Concepto. Diferencias en canto a intensidade e 

duración. Zona de cambio o de transición. Control da intensidade do esforzo pola 

frecuencia cardiaca: toma de pulsacións, cálculo e realización de esforzos dentro de 

súa zona de actividad. 

O concepto de flexibilidade e tipos de traballo. 

A respiración. Concepto, obxetivos e tipos. 

O quencemento xeral. Obxetivos. Pautas para a súa elaboración. 

 

Execución de prácticas saudables. 

Posta en práctica de hábitos hixiénicas: cambio de roupa e ducha. 

Execución de quencementos xerais con exercicios diversos para cada unha das súas 

fases: actividades de desplazamento, de estiramento e movilidade articular e, 

xenéricos de forza-resistencia co  peso corporal. 

Posta en práctica de hábitos posturales: o tono postural o longo  do día e a postura 

durante a realización de actividades. 

Práctica de exercicios de respiración, de concienciación postural e de flexibilización de 

musculatura acortada, así como de potenciación da contraria. 

Prácticas de exercicios de mantemento das posicións corporales en situaciones de 

sentado e no  levantamento e transporte de cargas pesadas. 

Primeiros auxilios de lesións e accidentes leves: contusións, ampollas, pequenos 

sangrados, leves mareos e torceduras. 

 

Acondicionamiento e mellora das diferentes capacidades. Aplicación de sistemas e 

métodos específicos para o seu desarrollo. 

Acondicionamento xeral das capacidades relacionadas coa saúde: 

Acondicionamento da resistencia aeróbica: práctica de carreira continua e xogos de 

carreira. 

Acondicionamento da forza: práctica de exercicios dinámicos de forza xeral co peso 

corporal o en situacións xogadas cun compañeiro (saltos, empuxes, arrastres, trepas, 

etc.). Exercitación da musculatura de sostén. 

Acondicionamento da flexibilidade: práctica de estiramentos dinámicos e estáticos 

(streching) e de movilidade articular. 



 

 

Práctica de accións de relaxación tralo exercicio físico: exercicios de vibración 

muscular. 

Práctica de diferentes tipos de respiración: clavicular, torácica e abdominal. 

 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Valoración dos efectos positivos que a actividade física e os hábitos hixiénicos teñen 

sobre a condición física e a saúde. 

Toma de conciencia da propia condición física e predisposición a mellorala cun traballo 

adecuado. 

Recoñocemento e valoración da relación existente entre a adopción dunha postura 

correcta na realización de actividades físicas e no  traballo diario de clase e, a súa 

prevención sobre a saúde. 

 

Xogos e deportes. 

As situacións psicomotrices e os deportes individuales. 

Características específicas destas situacións. 

Reglas básicas que caracterizan as distintas habilidades específicas da ximnasia 

deportiva e rítmica. 

Perfeccionamento das habilidades ximnásticas. 

Posicións estáticas o de equilibrios: verticales o planchas (en equis, frontal e lateral) e 

invertidas (de cabeza e de máns). 

Elementos acrobáticos: no exe transversal e plano sagital (volteos agrupados e 

extendidos con apoio, volteo adelante sen apoio e poltrones: paloma de cabeza e 

máns e iniciación o flic-flac atrás) e no exe saxital combinado có exe vertical (roda 

lateral e rondada). 

Elementos de enlace: tixeira e saltos. 

Realización de combinacións de habilidades ximnásticas e acrobáticas grupais 

 

Coñecemento  (en horario escolar ou extraescolar) de actividades deportivas 

individuais de ocio e recreación: footing, aeróbic, malabares, patinaxe, ciclismo e 

natación, dentro da medida das nosa posibilidades en canto a material e metereoloxía 

As situacións psicomotrices e os deportes de adversario e colectivos. 



 

 

Características específicas destas situaciones. 

Dsenvolvemento de actividades de progresión e xogo real (bádminton). 

Regras básicas que O saque o serve: co  dereito e co  revés (moi utilizados en dobles). 

Según a zona de caída e a súa traxectoria usamos: alto (buscando o fondo da pista) e 

corto (buscando que pase cerca da rede e que caia cerca das líneas que limita a zoa de 

saque por delante). 

Os golpes de ataque e de defensa: co dereito, co revés, altos, baixos, dejadas, etc. Os 

golpes básicos a usar son o drive o push ( é un golpe que se realiza dende o centro da 

pista e que se pode realizar co dereito e co revés  leva unha traxectoria paralela o 

chan, a media altura), o lob o despeje ( é un golpe defensivo que se realiza dende o 

centro da pista e que de pode realizar con mano baixa o a media altura, co  dereito o 

co  revés, suele describir unha traxectoria ascendente, moi alta o tensa, buscando a 

línea de fondo do rival), o clear o globo (é un golpe ofensivo o defensivo, parecido o 

lob, realizado dende o fondo da pista, coa man alta) e a iniciación o remate ou smash. 

Principios básicos tácticos durante o xogo: xogo alternativo e compensado diante-

atrás, buscar desplaza-lo contrario e cubrir a nosa zoa máis débil. 

Recopilación, coñecemento e práctica de xogos e deportes populares e tradicionais de 

Galicia. 

Orixen, aspectos sociales e culturales e análisis do nivel de práctica actual por sectores 

de poboación e por zonas xeográficas. 

Tipos e formas de clasificalos. 

Regras básicas para o desarrollo de algúns tipos de xogos: billarda, chave, petanca, 

tira-soga e cucañas. 

Os deportes colectivos. 

Elementos básicos que configuran su estructura funcional o súa lóxica interna 

(universales ludomotores) e parámetros configuradores (espacio, tempo, técnica, 

regulamento, comunicación motriz, táctica e estratexia). 

Práctica de xogos regrados e adaptados (xogos modificados con diferente complexidad 

sociomotriz) que faciliten a aprendizaxe dos fundamentos técnicos-tácticos e as 

estratexias de ataque e defensa comúns ós deportes colectivos. Desarrollo con 

actividades de balonmán, baloncesto, rugby. 



 

 

Realización de actividades cooperativas e competitivas encamiñadas o aprendizaxe dos 

fundamentos técnicos e tácticos do balonmán e do voleibol. 

Execución de elementos técnico-tácticos individuales: pases, desprazamentos, botes, 

fintas e accións defensivas de marcaxe de xugadores con e sin balón, así como blocaje 

defensivo. 

Execución de elementos técnicos-tácticos colectivos: pase e vai, cruces en ataque, 

cambio de opoñente e basculación en defensa, iniciación a un sistema de ataque 3:3 e 

a un sistema defensivo 5:1. 

-Execución de elementos técnico-tácticos individuais: 

desprazamentos, saques, toque de dedos e antebrazos, caídas, remates e bloqueos. 

Execución de elementos técnicos-tácticos colectivos: 2x2, elaboración de xogadas 

utilizando os tres toques, ataques por zona reducida e apoios. 

Coñecemento e práctica (en horario escolar e extraescolar) de actividades de 

adversario o colectivas de ocio e recreación: actividades con raquetas (de tenis de 

mesa e palas de madera), indiacas, balóns xigantes, balonkorf e voleipraia. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Respeto e aceptación das normas e regulamentos. 

Valoración dos xogos e deportes autóctonos como vínculo e parte do patrimonio 

cultural da nosa comunidade. 

Aceptación do nivel técnico-táctico de si mismo e dos demáis na práctica de xogos e 

actividades deportivas, disposición favorable á autosuperación e confianza nas propias 

posibilidades. 

 

Actividades no medio natural. 

Posibilidades que ofrece o medio natural para realizar actividades físico-deportivas: 

terra (sendeirismo e escalada, etc), aire e auga (natación, etc). 

Análise das características do medio natural: topografía e recoñocemento de formas e 

elementos da paisaxe:  

Elementos naturales: rocas, estructuras xeológicas, formas do releve, cursos e masas 

de auga, etc. 

Elementos vivos: vexetación e fauna autóctona, introducida, asociada ós seres 

humanos (ratas, gaviotas), etc. 



 

 

Elementos artificiais e derivados das actividades humanas: edificacións, carreteras, 

embalses, tendidos eléctricos, etc. 

Tipos de actividades a realizar no medio natural. 

De orientación. 

De desprazamento. 

O sendeirismo: concepto. Tipos de sendas (senderos de pequeno e gran percorrido) e 

señalización. 

Desprazamentos por superficies verticais: Iniciación á escalada no centro (trepa, 

presas, nudos, progresión asegurado por pasamáns e pontes de mico o unha tirolina 

horizontal). 

De establecimento ou permanencia. 

Nocións sobre supervivencia e acampada: normas de seguridade, elección do terreno e 

precaucións que hai que ter en conta para montar tendas. 

Elementos a considerar nun campamento: a tenda, as letrinas e fosas sépticas, a cociña 

e o fogo do campamento. 

Normativa básica, medidas de seguridade e primeiros auxilios. 

Normas e regulamentos para a realización de actividades. 

Normas e aspectos básicos a considerar na organización e planificación de actividades. 

Material e vestimenta necesaria para a práctica do sendeirismo. 

Dificultad do sendero, climatoloxía e condición física. 

Medidas preventivas e primeiros auxilios. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Toma de conciencia dos usos e abusos de que está sendo obxeto no medio urbano e 

natural. 

 

Expresión corporal. 

Posibilidades que ofrece o corpo e o movimento como elementos de expresión e de 

comunicación. 

Exploración e utilización dos elementos constituintes dos xestos (o espacio, o tempo e 

a intensidade) como medio para desarrollar habilidades expresivas. 

Tipos de manifestaciones expresivas corporales. 

A expresión corporal. 



 

 

Práctica de xogos de imitación, de confianza, de contacto, de colaboración, etc. 

Xogos para representar palabras, emocións, pensamentos e situacións. Mimodramas. 

As técnicas expresivas e o movemento rítmico. 

Práctica de actividades nas que predomina o ritmo interno (relaxación,  e mimo) e a 

música se use como  sostén. 

Prácticas de actividades de respiración e de iniciación á relaxación inducidas polo tipo 

de música. 

Experimentación de actividades encamiñadas o dominio, o control corporal e a  

comunicación cos demáis: os xestos e as posturas. Mimo. 

Práctica de actividades nas que predomina o ritmo externo (danzas folclóricas, bailes 

de salón e danza aeróbica) e a música se usa como guía. 

Execución de pasos sinxelos de danzas colectivas. 

Iniciación ós bailes de salón: agarre e paso básico de algúns (pasodoble, vals e cha-cha-

cha). 

Combinación de movimentos de distintos segmentos corporales con desprazamentos 

seguindo unha  secuencia rítmica: aeróbic. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Valoración das produccións culturais da nosa comunidade que existen no campo da 

expresión corporal. 

 

CRITERIOS DE AVALUACIÓN  PARA O PRIMEIRO CICLO DA E.S.O 

Recopilar e experimentar diferentes exercicios que se podan utilizar para elaborar 

quencementos xerais. 

Identificar as diferentes capacidades físicas que se están a  desenvolver na práctica das 

diferentes actividades físicas. 

Incrementar las capacidades físicas relacionadas coa saúde, mellorándoas con respecto 

o seu nivel de partida. 

Emplear técnicas aprendidas en situacións reais de práctica, prestando atención ós 

elementos de percepción e decisión. 

Mostrar unha actitud de tolerancia e deportividade, tanto no plano de participante 

como de espectador. 



 

 

Utilizar técnicas básicas das actividades no medio natural e adoptar una actitud crítica 

ante a falta de cuidado e conservación a que dito medio está sendo sometido. 

Utilizar as actividades rítmicas coma medio de expresión. 

Manifestar individual e colectivamente, estados de ánimo e ideas, empleando técnicas 

de dinámica de grupo e de expresión xestual. 

Participar de forma activa na realización das actividades físico-deportivas propostas. 

 

SEGUNDO CICLO: SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

3º E.S.O 4º E.S.O 

 

1. Coñecer e valorar os efectos 

beneficiosos e riscos e contraindicacións 

que a práctica regular de actividad física 

ten sobre a saúde e calidade de vida. 

 

2. Practicar deforma habitual u 

sistemática actividades físicas  co  fin de 

mellorar as condicins de saúde e 

calidade de vida. 

 

3. Valorar o estado das súas capacidades 

físicas e habilidades específicas e 

planificar actividades que lle permitan 

satisfacer as súas necesidades. 

 

4. Realizar e coñecer tarefas dirixidas a  

mellora da condición física, facendo un 

tratamento discriminado para cada 

capacidad. 

 

1. Coñecer e valorar os efectos 

beneficiosos e riscos e contraindicacións 

que a práctica regular de actividad física 

ten sobre a saúde e calidade de vida. 

 

2. Practicar deforma habitual u 

sistemática actividades físicas  co  fin de 

mellorar as condicins de saúde e 

calidade de vida. 

 

3. Valorar o estado das súas capacidades 

físicas e habilidades específicas e 

planificar actividades que lle permitan 

satisfacer as súas necesidades. 

 

4. Realizar e coñecer tarefas dirixidas a  

mellora da condición física, facendo un 

tratamento discriminado para cada 

capacidad. 

 

5. Incrementa-las posibilidades de 



 

 

5. Incrementa-las posibilidades de 

rendemiento motor mediante o 

acondicionamento e mellora das 

capacidades físicas e  perfeccionamento 

das funcións de axuste, dominio e 

control corporal. 

 

6. Coñecer e practicar modalidades 

deportivas individuales, colectivas e de 

adversario aplicando os fundamentos 

técnicos, tácticos e reglamentarios en 

situacións de xogo. 

 

7. Participar con independencia dol nivel 

de habilidad alcanzado, en xogos e 

deportes, colaborando coa organización 

de campionatos, valorando os aspectos 

de relación que fomentan. 

 

8. Participar en actividades físico-

deportivas no medio natural que teñan 

baixo impacto ambiental, contribuindo a 

súa conservación e mellora. 

 

9. Participar e valorar en actividades de 

relaxación como medio para reducir os 

desequilibrios e aliviar tensións 

producidas na  vida cotiá ou na  práctica 

deportiva. 

 

10. Participar e valorar as técnicas 

rendemiento motor mediante o 

acondicionamento e mellora das 

capacidades físicas e  perfeccionamento 

das funcións de axuste, dominio e 

control corporal. 

 

6. Coñecer e practicar modalidades 

deportivas individuales, colectivas e de 

adversario aplicando os fundamentos 

técnicos, tácticos e reglamentarios en 

situacións de xogo. 

 

 

7. Participar con independencia do nivel 

de habilidad alcanzado, en xogos e 

deportes, colaborando con la 

organización de campionatos, valorando 

os aspectos de relación que fomentan.. 

 

8. Diseñar actividades deportivas nol 

medio natural que teñan baixo impacto 

ambiental, contribuindo a súa 

conservación e mellora. 

 

9. Deseñar actividades de relajación 

como medio para reducir os 

desequilibrios e aliviar tensións 

producidas na vida cotiá ou na  práctica 

deportiva. 

 

10. Deseñar técnicas expresivas en 



 

 

expresivas en actividades de expresión 

corporal, sistemas rítmicos, danzas e 

bailes como medio de comunicación e 

expresión creativa e de desinhibición. 

 

 

actividades de expresión corporal, 

sistemas rítmicos, danzas e bailes como 

medio de comunicación e expresión 

creativa e de desinhibición. 

 

 

 

SECUENCIACIÓN DOS BLOQUES DE CONTIDOS PARA 3º DA E.S.O 

Condición física e saúde. 

Consideracións a ter presentes no desarrollo da condición física e a saúde. 

Valoración individual das súas capacidades: 

Course Navette. 

Flexión de brazos mantida e abdominales en 30 segundos. 

Velocidade 50 m. 

Os componentes da carga (volumen e intensidade) e os principios do entrenamento 

básicos para conseguir adaptacións (continuidade, progresión e alternancia).  

 

A  resistencia. Clasificación e métodos para o entrenamiento. 

Aeróbica: métodos continuos para o desarrollo da resistencia aeróbica. Métodos 

continuos armónicos (carreira continua lenta, media e rápida), continuos variables 

(carreira continua a ritmo progresivo, fartlek, xogos de carreras polaco, entrenamento 

total) e fraccionados (internall-training). 

Anaeróbica: métodos fraccionados como o fraccionado intervalado (intervall-training, 

circuit-training), e fraccionados como series con intensidades cercanas al 100% e 

recuperación completa. 

A flexibilidad. Clasificación e métodos para o seu desarrollo. 

Estática: métodos estáticos activos. 

Dinámica: lanzamentos, rebotes, oscilacións 

Pautas a ter en conta  para a mellora da condición física (principios do entrenamento, 

carga de traballo, síndrome xeral de adaptación). 

Efectos do traballo da resistencia aeróbica e flexibilidad sobre o estado de salud.  

Contraindicacións da actividad física e hábitos perxudiciales para a saúde. 



 

 

O quencemento xeral. Efectos fisiolóxicos e psicológicos do quencemento. Partes dun 

quencemento xeral. Introducción os quencementos específicos. 

Execución de prácticas saudables. 

Posta en práctica de hábitos hixiénicos: cambio de roupa e ducha. 

Execución de quencementos xerais con exercicios diversos para cada unha das fases. 

Posta en práctica de hábitos posturais: o tono postural o  longo do día e a postura na 

realización de actividades. 

Primeros auxilios de lesións e accidentes leves: contusións, torceduras, ampollas, 

pequenos sangrados e leves mareos. 

Elaboración e posta en práctica de quencementos xerais. 

Aplicación de voltas a calma e exercicios de relaxación  tralo  cese de actividad física. 

Utilización dos distintos tipos de respiración (clavicular, torácica  e abdominal) en 

distintas accións motrices. 

Aplicación de sistemas específicos co obxetivo de mellora-las diferentes capacidades 

físicas. 

Desenvolvemento da resistencia aeróbica: práctica de fartlek, carrera continua… 

Acondicionamento da forza: práctica de exercicios dinámicos de forza xeral co  peso 

corporal o en situacións xogadas co compañeiro. Exercitación da musculatura de 

sostén. 

Desenvolvemento da flexibilidade: práctica de métodos estáticos (Bob Anderson) e 

métodos dinámicos como rebotes, oscilacións…. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Recoñocemento do efecto positivo que a práctica de actividad física produce no 

organismo. 

 

XOGOS E DEPORTES 

As situacións psicomotrices e os deportes individuais. 

O deporte como fenómeno social e cultural: aspectos sociolóxicos, culturais e 

económicos das actividades físico-deportivas. 

Aspectos técnicos, tácticos e regulamentarios da patinaxe.  

Adquisición das técnicas básicas das modalidades da patinaxe: 

Desprazamentos. 



 

 

Saltos. 

Figuras. 

Aplicacón a práctica real. 

Adaptación con patíns a outros xogos e deportes. 

As situaciones sociomotrices e os deportes de adversario e colectivos. 

O deporte como fenómeno social e cultural: aspectos sociolóxicos, culturais e 

económicos das actividades físico-deportivas. 

Práctica de actividades encamiñadas a aprendizaxe dos aspectos técnicos, tácticos e 

regulamentarios do bádminton. 

Os deportes colectivos. 

Realización de actividades cooperativas e competitivas dirixidas a aprendizaxe dos 

fundamentos técnicos e tácticos do voleibol e iniciación o baloncesto. 

Regras mínimas para o desarrollo de partidos de baloncesto en situacións 3x3 e 5X5. 

Aplicación dos fundamentos xerais de xogo en situacións modificadas. 

Adquisición e perfeccionamento de habilidades específicas: formación de esquemas de 

ejecución. Baloncesto: botes, pases, tiros, cambios de dirección e de mán, entradas a 

canasta, desmarques e técnica defensiva a xogador con e sin balón. 

Utilización da técnica individual na resolución  de problemas motores orixinados en 

situacións reais de xogo: técnica e táctica individual. Resolución de situaciones ante un 

adversario en situacións reducidas e en situacións de superioridade e inferioridade. 

Axuste de respostas motrices individuais á estratexia do grupo: táctica colectiva. 

En baloncesto: pasar e cambiar de posición no campo, iniciación ós cortes e os 

bloqueos. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Tolerancia e deportividade por encima da búsqueda desmedida dos resultados. 

Actitud crítica ante os fenómenos socioculturais asociados ás prácticas físico-

deportivas. 

 

 Actividades no medio natural 

Posibilidades que ofrece o medio natural para realizar actividades físico-deportivas: 

terra (sendeirismo, acampada e orientación), aire e auga (rafting). 



 

 

Análise das características do medio natural: topografía e recoñocemento de formas e 

elementos da paisaje. Utilización nas carreiras de orientación, as marchas sendeiristas 

e a acampada. 

Tipos de actividades a realizar no medio natural. 

De orientación. 

A orientación. Conceptos. Nocións básicas de orientación. Os recursos naturales para a 

orientación (sol, estrelas, lua, vexetación, nidos, hormigueros…). Os recursos 

artificiales para a orientación (mapas, brúxula..). Normas de seguridade a ter en conta 

para o desarrollo de actividades de orientación. 

De desplazamento. 

Realización de actividades no medio natural: trepas e pontes. 

De establecimento ou permanencia. 

Realización de actividades no medio natural: acampada (simulación). 

Recursos, lugares e instalacións para o desarrollo  de actividades: refuxios, albergues, 

campamentos, etc. 

Normativa básica, medidas de seguridad e primeros auxilios. 

Normas e regulamentos para a realización de actividades. 

Nocións básicas sobre as actividades  de orientación. 

Normas de seguridad que hay que ter en conta para a realización de percorridos de 

orientación no medio urbano e natural. 

Normas e aspectos básicos a considerar na organización e planificación de actividades. 

Medidas preventivas e primeros auxilios. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Valoración e aceptación das normas de seguridade e protección das instalacions 

específicas, do medio natural e do urbano. 

 

 Expresión corporal 

Posibilidades que ofrece o corpo e o movimento como elementos de expresión e 

comunicación. 

Exploración e utilización dos elementos constituintes dos xestos (o espacio, o tempo e 

a intensidad) como medio para desarrollar habilidades expresivas. 



 

 

Práctica dirixida a  toma de conciencia dos distintos espacios utilizados na expresión 

corporal: espacio interior, espacio físico, espacio parcial ou propio e, espacio social. 

Realización de movementos combinando as variables de espacio, tempo e intensidade. 

Manifestaciones expresivas corporales (a expresión corporal e as técnicas expresivas e 

o movimento rítmico). 

Práctica de actividades nas que predomina o ritmo interno (relaxación, aeróbic e 

mimo) e a música se usa como fondo ou sostén. 

Utilización de técnicas básicas de relaxación, respiración e concentración. 

Desenvolvemento dunha representación teatral sobre feitos da  vida diaria ou 

actividades deportivas. 

Práctica de actividades nas que predomina o ritmo externo (danzas folclóricas, bailes 

de salón e danza aeróbica) e a música se usa como guía. 

Práctica de movimentos, globales e segmentarios, cunha base rítmica. 

Realización  de actividades rítmicas destacando o seu valor expresivo. 

Desarrollo de algúns bailes de salón (pasodoble, cha-cha-cha e salsa): agarre e pasos 

base, giros, etc… 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Actitud de autosuperación e disposición favorable á utilización dos mecanismos de 

autocontrol. 

 

SECUENCIACIÓN DOS BLOQUES DE CONTIDOS PARA 4º E.S.O. 

Condición física e saúde. 

Consideracións a ter presentes no desarrollo da condición física e a saúde. 

Valoración individual das súas capacidades: 

Course Navette. 

Flexión de brazos mantida e abdominales en 30 segundos. 

Flexión de tronco sentado. 

Carrera de ida e volta de 5x10 metros. 

Os compoñentes da carga (volumen e intensidade) e os principios de entrenamento 

básicos para conseguir adaptacións (continuidad, progresión e alternancia). 

Elaboración dunha programación básica a corto plazo. 

A forza e a resistencia muscular. Concepto e manifestaciones básicas: 



 

 

Forza máxima. 

Forza explosiva e manifestacións reactivas (explosiva-elástica). 

Forza resistencia. 

A velocidad. Concepto e manifestaciones básicas: 

Velocidad de reacción. 

Velocidad gestual. 

Velocidad de desplazamiento. 

Efectos beneficiosos, riesgos e contraindicacións de la práctica de actividades físicas 

sobre o estado de saúde, ya sea individual ou colectiva. Adaptacións logradas en los 

diferentes sistemas corporales co  desarrollo da  resistencia aeróbica, a fuerza e a 

flexibilidad. 

Actividades nocivas para a saúde: tabaco, alcohol, sedentarismo, mala alimentación, 

estrés, etc. 

O quencemento específico. Características. Pautas para a súa elaboración. Realización 

e posta en práctica de quencementos después del análisis de la actividad que se va a 

realizar. 

Execución de prácticas saludables. 

Posta en práctica de hábitos hixiénicos: cambio de roupa e ducha. 

Execución de quencementos específicos. 

Posta en práctica de hábitos posturales: o tono postural o  longo do día e a postura 

durante a realización de actividades. 

Práctica de exercicios de respiración, de concienciación postural e de flexibilización de 

musculatura acortada, así como de potenciación da contraria. 

Prácticas de exercicios de mantemento das posicións corporais en situacións de 

sentado e no levantamento e transporte de cargas pesadas. 

Primeiros auxilios de lesións e accidentes leves: contusións, ampollas, pequenos 

sangrados, leves mareos o torceduras. 

Mellora e especialización das diferentes capacidades. Aplicación de sistemas e 

métodos específicos para o seu desenvolvemento. 

Mellora das capacidades relacionadas coa saúde: 

Desenvolvemento da resistencia aeróbica: práctica de carreira continua uniforme, 

entrenamento total, fartlek e intervall-training. Acondicionamento da forza: práctica 



 

 

de exercicios dinámicos de forza xeral co  peso corporal e de forza localizada sen e con 

un compañeiro que se opón. Exercitación da forza explosiva en forma de multisaltos e 

multilanzamientos. Elaboración dun repertorio de exercicios de forza. 

Acondicionamento da velocidade: práctica de actividades de velocidad de reacción 

(ante diferentes estímulos, en distintas posicións, etc) e de velocidade de 

desprazamento (en distancias cortas de 20, 40 o 60 metros). Exercitación da forza 

explosiva en forma de multisaltos e multilanzamentos como aplicación á velocidad. 

Desarrollo da flexibilidad: práctica de estiramentos dinámicos e estáticos (streching de 

Bob Anderson e método Swen A. Solvebörn). Práctica de accións de relaxación tra-lo 

exercicio físico: exercicios de vibración muscular. Actividades de contracción-

descontracción muscular e de suxestión (pesadez e calor) como forma de iniciación ó 

método de Schultz. 

Práctica dos diferentes tipos de respiración: clavicular, torácica e abdominal e 

aplicación adecuada nas situacións requeridas (en carreira, nos estiramentos, etc). 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Toma de conciencia da importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas. 

Actitud responsable da mellora da propia condición física. 

 

Xogos e deportes 

As situacións psicomotrices e os deportes individuais. 

O deporte como fenómeno social e cultural: aspectos sociolóxicos, culturales e 

económicos das actividades físico-deportivas. 

As actividades sobre patíns e o hokei. Practica de situacións de xogo real. 

As situaciones sociomotrices e os deportes de adversario e colectivos. 

O deporte como fenómeno social e cultural: aspectos sociológicos, culturales  e 

económicos de las actividades físico-deportivas. 

Práctica de actividades encaminadas a aprendizaxe dos aspectos técnicos, tácticos e 

regulamentarios das actividades de loita. 

 

Os deportes colectivos. 

Realización de actividades cooperativas e competitivas dirixidas o aprendizaxe dos 

fundamentos técnicos e tácticos do baloncesto. 



 

 

Regras mínimas para o desarrollo de partidos de baloncesto en situacións 3x3 e 5x5. 

Aplicación dos fundamentos xerais do xogo en situacións modificadas. 

Adquisición e perfeccionamiento de habilidades específicas: formación de esquemas 

de execución. Baloncesto: botes, pases, tiros, cambios de dirección e de man, entradas 

a canasta, desmarques e técnica defensiva o xogador con e sin balón. 

Utilización da técnica individual na resolución  de problemas motores orixinados en 

situaciones reais de xogo: técnica e táctica individual. Resolución de situacións ante un 

adversario en situacións reducidas e en situacións de superioridade e inferioridade. 

Axuste de respuestas motrices individuais a estratexia do grupo: táctica colectiva. 

En baloncesto: pasar e cambiar de posición no campo, iniciación a os cortes e os 

bloqueos. 

Planificación de propostas de actividades aplicables os deportes que se están 

practicando, levándoas a práctica de forma autónoma. 

Planificación e organización de campionatos deportivos. 

Coñecemento e práctica (en horario escolar ou extraescolar) de actividades deportivas 

de adversario ou colectivas de ocio e recreación: béisbol, fútbol-tenis, na medida en 

que as circunstancias o permitan. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Cooperación e aceptación das funcións atribuidas dentro dunha labor de equipo. 

Valoración da disposición desinteresada na participación e organización de actividades 

como esencia dun espíritu olímpico. 

Valoración da función de integración social que ten a práctica de actividades físicas de 

carácter deportivo-recreativo. 

 

Actividades no medio natural. 

Posibilidades que ofrece o medio natural para realizar actividades físico-deportivas: 

terra, aire e auga. 

Análise das características  do medio natural: topografía e recoñocemento de formas e 

elementos da paisaje. Utilización nas carreiras de orientación, as excursiones, etc. 

Tipos de actividades a realizar no medio natural. 

De orientación. 



 

 

Perfeccionamiento e profundización de técnicas de orientación. Localización de 

controis seguindo a simbología internacional. 

De desprazamento. 

Realización de actividades no medio natural: trepas, pontes e escalada. 

De establecimiento o permanencia. 

Realización de actividades no medio natural: acampada (simulación). 

Recursos, lugares e instalacións para o desarrollo de actividades: refuxios, albergues, 

campamentos, etc. 

Normativa básica, medidas de seguridade e primeros auxilios. 

Normas e regulamentos para a realización das actividades. 

O regulamento das carreiras de orientación. 

Normas de seguridade que hai que ter en conta para a realización de percorridos de 

orientación no  medio urbano e natural. 

Normas e aspectos básicos a considerar na organización e planificación de actividades. 

O terreno no  que se van a realizar (su estado, sus peligros, su dificultad, etc). 

A climatoloxía, que influye no terreno e nas actividades a realizar (frío, lluvia, viento, 

calor, humedad, neve…). 

O grupo de persoas. Seu número, a súas edades, seu nivel técnico, súa condición física, 

etc. 

Medidas preventivas e primeros auxilios. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Valoración entre a relación entre actividade física, a saúde e o medio natural. 

Toma de conciencia do impacto que teñen algunhas actividades físico-deportivas sobre 

o medio na que se realizan. 

 

Expresión corporal 

Posibilidades que ofrece  corpo e o movemento como elementos de expresión e 

comunicación. 

Exploración e utilización dos elementos constituintes dos xestos (o espacio, o tempo e 

a intensidad) como medio para desarrollar habilidades expresivas. 

Tipos de manifestacións expresivas corporales. 

A expresión corporal. 



 

 

As técnicas expresivas e o movimento rítmico. 

Práctica de actividades nas que predomina o ritmo interno (relaxación, bailes latinos e 

mimo) . 

Introducción ós métodos de relaxación: Jacobson, Schultz. 

Práctica de actividades nas que predomina o ritmo externo (bailes de salón e bailes 

latinos) e a música  úsase como guía. 

Práctica de actividades rítmicas cunha  base musical. Desarrollo de algún baile de 

salón. 

Directrices que hai que seguir para a elaboración de diseños coreográficos: frases 

musicales, movementos de pernas e brazos, ritmo de execución, dirección dos 

desprazamentos, etc. 

Creación dunha composición coreográfica colectiva con apoio dunha estructura 

musical incluindo os diferentes elementos: espacio, tempo e intensidade. Danza 

aeróbica con al menos dúas series musicales. 

Actitudes, valores e normas relacionadas con estos contidos. 

Participación e contribución o traballo en grupo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA  SEGUNDO CICLO DA E.S.O 

 

3º ESO 4º ES0 

 

1. Elaborar autónomamente quencementos 

xerais. 

 

2. Incrementa-las capacidades físicas de 

resistencia e flexibilidade respecto a si mesmo e 

o contorno de referencia e tendo en conta a 

superación persoal. 

 

3. Utilizar as modificacións da frecuencia 

cardíaca e respiratoria como indicadores da 

 

1. Realizar quencementos xerais e específicos 

adecuados ás actividades físicas que practica, 

de forma autónoma. 

 

2. Incrementa-las capacidades físicas de 

resistencia, flexibilidad, forza, resistencia 

muscular e velocidad respecto a si mesmo e o 

contorno de referencia e tendo en conta a sua 

superación persoal. 

 



 

 

intensidade do esforzo. 

 

4. Analiza-los efectos duradeiros, que son 

beneficiosos para a saúde, do traballo da 

resistencia e da flexibilidade. 

 

5. Realizar actividades no medio natural que 

teñan como finalidad aprender a desenvolverse 

nél, comprometéndose coa súa conservación e 

mellora. 

 

6. Coordinar as accións propias coas do seu 

equipo, participando no deporte seleccionado 

de forma cooperativa, mostrando unha actitud 

de tolerancia tanto sexa no papel de 

participante como de espectador. 

 

7. Resolver problemas de decisión que surxen  

na realización de actividades deportivas 

utilizando habilidades específicas e evaluando o 

axuste de execución ó obxetivo previsto. 

 

8. Acepta-las diferencias de habilidade, sen que 

sexan obxeto de discriminación por razóns de 

sexo, raza, capacidad física. 

 

9. Practicar actividades expresivas (danzas 

colectivas), dándolles un matiz expresivo e 

adaptando a execución a dos compañeiros. 

3. Deseñar de forma autónoma un plan de 

traballo encamiñado a mellora da resistencia 

aeróbica e de flexibilidade. 

 

4. Analizar os efectos beneficiosos que para a 

saúde, ten o traballo da resistencia 

cardiovascular, forza resistencia e flexibilidade. 

 

5.  Comportarse respetuosamente co e medio 

natural, planificar e utiliza-las técnicas 

adecuadas no desarrollo de actividades físicas 

na natureza. 

 

6. Coordina-las accións propias coas do equipo, 

participando no deporte seleccionado de forma 

cooperativa. 

 

7. Practicar deportes colectivos, de ocio e 

recreación, aplicando as regras, a técnica, e 

elaborar estrategias de ataque e defensa. 

 

8. Participar de forma activa na realización de 

actividades físico-deportivas mostrando unha 

actitud de tolerancia e deportividade, tanto no 

papel de participante como de espectador. 

 

9. Acepta- las diferencias de habilidad sin que 

sexan obxeto de discriminación, por razóns de 

sexo, raza, capacidad física, etc. 

 

10. Utilizar técnicas de relaxación para recobra-



 

 

lo equilibrio psico-físico e como preparación 

para o desarrollo de outras actividades. 

 

11. Realizar mediante a aplicación de técnicas 

básicas, produccións artísticas sinxelas, 

cooperando cós compañeiros e dándolles un 

matiz expresivo. 

 

 

 

11. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.  

 

Aínda que nos cursos 1º e 3º estos mínimos concrétanse nos estándares de  

aprendizaxes avaliables, para 2º e 4 curso propoñemos os seguintes mínimos esixibles, 

que detallaremos máis adiante. 

A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos durante a ensinanza secundaria 

obrigatoria, tal e como señala a LOE no seu artigo 11, “debe ser continua e 

diferenciada según as distintas asignaturas do currículo. Os profesores avaliarán ós 

alumnos tendo en conta os obxetivos específicos e os coñecementos adquiridos en 

cada unha das asignaturas, según os criterios de avaliación que se establezcan no 

currículo para cada curso”. Se considerarán os obxetivos xerais de avaliación 

establecidos polos currículos oficiais e concretados no centro nas programacións 

didácticas. 

A hora de valorar o que fan os alumnos debemos establecer qué vamos a avaliar, 

cándo  cómo o faremos.  

O qué vamos a avaliar será: a súa participación activa nas clases, a súa actitude hacia a 

asignatura e os compañeiros, o seu comportamento, o uso que fai do material e das 

instalacións, o seu rendimento no empleo dos contidos procedimentais e os seus 

coñeceimentos teóricos. Con elo tratamos de contribuir o logro dunha das finalidades 

a alcanzar na ESO: afianzar nos alumnos hábitos de estudio e traballo que favorezan a 

aprendizaxe autónoma e o desarrollo  das  súas capacidades.  

 



 

 

A calificación final estará formada a grandes rasgos por: 

Un 40% polo seu traballo persoal, a súa participación activa e a súa actitude. 

Un 40% polo seu grado de dominio de contidos de tipo procedimental. 

Un 20% polos seus coñecementos de carácter conceptual. 

 

Trátase con elo de incluir na valoración logros nos distintos tipos de objetivos: 

motores, cognitivos, afectivos, de relación interpersoal e de inserción social. 

No  referente o cándo, faremos unha avaliación inicial, na  que veremos o estado da 

súa condición física e das súas habilidades motrices básicas e específicas. Para elo 

emplearemos diferentes probas físicas e actividades que nos permitan ter un referente 

para elaborar unidades didácticas adecuadas. O longo do ano realizaremos un 

seguimento constante con observacións e anotacións dos diversos aspectos nunha 

ficha individual do alumno, isto contribuirá á avaliación formativa, que incidirá nas 

decisiones que tomemos para elaborar fichas de traballo individuais, variacións de 

actividades, de metodoloxía, etc. en definitiva os reforzos. O finalizar faremos unha 

avaliación sumativa, para comprobar o grado de consecución dos obxetivos para ese 

curso o etapa. 

¿Cómo avaliamos? Farémolo tanto de forma subxetiva como obxetiva recurrindo así, 

tanto a técnicas e procedimentos de observación como de experimentación. Así, 

emplearemos instrumentos variados que vayan acorde co  tipo de avaliación, cós 

contidos, cós obxetivos, cós alumnos, etc. Para elo usamos test de condición física, 

probas de execución, fichas de observación (rexistros de acontecementos), listas de 

control, escalas de clasificación ou puntuación, diarios ou informes, exámenes tipo 

test, exámenes orales e de realización de traballos na clase o fora dela. Tamén pode 

ser adecuado usa-la autoavaliación e coavaliación dos alumnos nos últimos cursos, 

buscando con elo a súa implicación personal, o  seu espíritu crítico e a súa autonomía.  

Para a valoración do proceso de ensinanza aprendizaxe debemos valorar ademáis dos 

alumnos os demáis elementos que interveñen en dito proceso, como son: o profesor, 

os obxetivos planteados, os contidos, a metodoloxía usada o, os materiais e recursos 

didácticos. Para elo podemos: usar  cuestionarios para que os cubran os alumnos, 

contrastar experiencias con outros profesores, hacer que algún profesor observe 

algunha das nosas clases, etc. 



 

 

A  hora de avaliar teremos en conta os seguintes aspectos: 

Non se avaliará o alumno que presente máis de catro faltas sen justificar (80% de 

asistencia)  nas clases prácticas ou que non traia o material axeitado. 

O/A alumno/a que presente unha lesión temporal ou permanente que lle impida a 

participación nas clases prácticas deberá asistir ás clases prácticas non sendo a lesión a 

xustificación da súa ausencia. 

En cada un dos diferentes contidos a nota deberá ser superior a 5 do contrario 

evaluaráse como suspenso. 

A nota final será resultado da media obtida nas tres avaliacións, podendo aprobar o 

alumno/a que presente unha avaliación suspensa sempre que a media entre as tres 

avaliacións sexa igual ou maior a 6. 

Nas  recuperacións o alumno  evaluaráse dos contidos que foron avaliados de forma 

negativa. 

Existirá un examen global da asignatura (Xuño)  no que os alumnos que queiran subir 

nota podrán presentarse e no  que se podrá recuperar as avaliacións pendentes. 

O alumno/a que teña que acudir a setembro perderá todolas notas do curso, obtendo 

a calificación de APTO OU NON APTO (5). 

No caso dos alumnos con materias pendentes, se lle entregará ao/a alumno/a unha 

folla onde aparezan os contidos mínimos de carácter esquematizada tratando de 

darlles una asesoramento permanente de xeito que sexan quen de aprobar a materia 

empleando os mesmos métodos e criterios de avaliación comentados nos 

procedementos de avaliación. 

O feito de que os contidos da materia de educación física sexan progresivos debe ser 

aproveitado para reforzar a adquisición de aprendizaxes anteriores. 

 

12. ATENCIÓN ÓS/ÁS ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. 

Os comportamentos dos alumnos difieren uns de outros debido a múltiples razóns: 

diferencias individuais (edad biológica, limitaciones sensoriais ou motrices, 

motivacións, intereses, etc), diferencias de grupo (étnicas, de xénero o socioculturales) 

ou de contexto (familiar, social…). Esto  tradúcese en distintos gustos por actividades, 

niveis de activación diferentes, estilos de xogo e aprendizaxe heteroxéneos, interés 

polo rendemiento, pola precisión, por cuestións estéticas, etc, moi dispar. Como xa se 



 

 

comentou na metodoloxía emplearemos formas variadas de interpretar os contidos, 

así como agrupamentos moi flexibles, o que permitirá ir logrando unha gradación dos 

contidos e que os alumnos vaian traballando  de acordo coas súas posibilidades. O 

paso dos alumnos dun nivel a outro serán constantes o ir mellorando así como o ir 

cambiando de contidos  actividades. 

O non existir esencións en educación física os alumnos con limitacións, xa sexan 

permanentes ou temporais, realizarán as actividades que no perxudiquen o seu 

problema a  vez que complementarán con  traballos prácticos ou teóricos os contidos 

que non podan desenvolver, para lograr conseguir os obxetivos previstos. No  caso de 

que se solicite unha adaptación de contidos, metodoloxía ou avaliación ésta faríase a  

vista dun certificado médico oficial no  que debe constar con claridade as limitacións 

de acción que teña esa persoa. Será obrigatoria a asistencia a clase aínda que non se 

poida participar dela como consecuencia dunha lesión. 

 

13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC E AO PROXECTO LECTOR. 

Dende hai temp vense a utilizar a aula virtual como espazo o alumno/a ten que buscar 

e traballar coa información deixada polo profesorado. Isto e a axuda do programa de 

elaboración de contidos dixitais invita ao alumnado a traballar a materia con 

elementos dixitais navegando entre moitísima información que terá que seleccionar e 

discriminar a través da lectura e asi contribuindo con plan lector establecido no centro. 

 

14. TRATAMENTO DOS TEMAS TRANSVERSAIS. 

Os contidos de educación física tocan de forma implícita  a maioría dos temas 

transversais. 

A educación para a saude y a calidade de vida é un dos propósitos que pretende a nosa 

área, nos diferentes temas que abarcan: a higiene, a prevención de lesións, adecuado 

desarrollo físico que permita solucionar as demandas que o traballo e as actividades 

cotiás requiren, alimentación e nutrición o a saude mental. 

De igual forma a educación para a igualdade dos sexos é algo que abordamos en 

tódolos  bloques de contidos. 

Cos contidos referidos a actividades no medio natural  inténtase incidir na educación 

ambiental, neste caso a través de tódalas actividades de orientación.Os demáis temas 



 

 

se tratarán de manera explícita. Para a educación para o consumidor usaremos temas 

referidos o consumo e o deporte, materias deportivos, bebidas, aparatos. Con tódolos 

contidos de tipo actitudinal  inténtase traballar sobre a educación para a paz e sobre a 

educación moral e cívica. A educación vial a tratamos coa maioría dos contidos 

procedimentais, o traballo de traxectorias, desplazamentos, atención selectiva, 

anticipación perceptiva, avaliación de situacións e rápida toma de decisións. 

 

15. INTERDISCIPLINARIEDADE. 

A formación integral do alumno por, para e a través do movemento non é 

competencia exclusiva da materia de EF, posto que o corpo está presente na 

totalidade de experiencias das persoas e, neste senso, tódalas materias están 

comprometidas no desenvolvemento das debanditas capacidades. Desde esta 

perspectiva, parece razonable abordar algúns contidos a traverso de actuacións 

conxuntas do profesorado para aportar unha visión global e así, acadar 

as competencias básicas. 

Bioloxía: O metabolismo. Sistemas e aparatos do corpo humán. Via aeróbica e 

anaeróbica. Contido de referencia: condición física. 

Ciencias: Riscos e impactos ambientais. Saúde ambiental. Ecoloxía. Reciclaxe. Ano da 

Ciencia (método científico). Contido de referencia: actividades no medio natural. 

Xeografía: Interpretación de gráficas. Coñecemento do medio físico (clima, 

vexetación). Proxecto Nabeira 08. Contido de referencia: Baile e deportes populares. 

Lingua e literatura: Os medios de comunicación. Códigos verbais y non verbais. A 

dramatización. Contido de referencia: expresión e comunicación. 

Educación plástica e visual: Confección de planos e maquetas. Realización de 

decorados. Maquillaxe. Contidos de referencia: AMN e ritmo e expresión. 

Educación musical: Determinación do ritmo. Implicación do estímulo sonoro. Danzas. 

Coreografía. Contido de referencia: ritmo e a expresión. 

Matemáticas: Cálculo de pendientes. Estimación de consumo de osíxeno. 

 

16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 

O ximnasio e instalacións deportivas do centro supoñen un importante espazo dentro 

do mesmo, onde coma o resto de aulas e necesario o respeto por él e polas actividades 



 

 

que desenvolvamos dentro das mesmas. Porén  intentamos concienzar ao alumnado 

da importancia da súa conservación así como dar unha serie pautas de 

comportamentos dentro do mesmo. 

 

Dende o noso departamento imos contribuir ao desenvolvemento do plan de  

convivencia poñendo en práctica as seguintes accións:  

 

- Estimular e valorar actitudes como: 

 

- Asistir puntualmente ás clases co material pertinente para cada materia. 

 

- Non perturbar  a disciplina e o traballo normal das clases, nin interferir no  

rendemento do grupo. 

 

- Respectar a todos e a cada un dos compañeiros/as e profesores/as evitando  

ademais insultos ou actitudes de violencia, para lograr un clima de convivencia  

e rexeitamento de actitudes de violencia de xénero. 

 

- Respectar o material e instalacións e usalos correctamente, tanto no centro  

como naqueles recintos que se visiten durante a realización de actividades  

extraescolares ou complementarias, así como calquera espacio natural ao que  

se realicen excursións. 

 

- Manter a limpeza en tódalas dependencias do Centro e no seu  

entorno, evitando tirar ao chan calquera tipo de papel, envase ou desperdicio. 

 

-  Aprender a utilizar habilidades pacíficas e non violentas na resolución de  

conflictos. 

 

- Incorporar á práctica da aula contidos relacionados coas habilidades sociais, a 

intelixencia emocional, a autoestima, a resolución pacífica de conflitos, a mediación 

e as dinámicas de grupo. 



 

 

 

- Coordinar actuacións na nosa materia promotoras de valores democráticos de  

convivencia, de negociación e de cultura da paz. 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES A REALIZAR  Ó LONGO  DO 

CURSO. 

O departamento de Educación Física propon as seguintes actividades para o curso 

escolar 2015/16: 

 

Actividades extraescolares. Intentaremos levar a cabo algunha das seguintes: 

 

Sendeirismo, un día de duración. 

Rafting, piragüismo e actividades de orientación no medio natural. 

Sesións o aire libre, na  natureza e na praia. 

Práctica do patinaxe sobre xeo. 

Ecoparque de aventura. 

 

Actividades complementarias. 

 

Intentaremos trasladar algunha das actividades extraescolares a complementarias, se 

o horario o permite se é aceptado pola comisión pedagóxica. 

 

Dentro do plan XOGADE, contactaremos con clubes deportivos cercanos para 

coordinar a asistencia ao centro a impartir sesión especialistas. 

 

DAFIS, Datos da actividade física e saúde. Solicitaremos á consellería o material prara 

realizar as probas e medidas integradas dentro deste proxecto os alumnos de 

secundaria. 

 

Charla sobre “Hixiene e educación postural”: dirixida a alumnos de 3 e 4º ESO. Será 

impartido por persoal especializado no tema. Terá lugar ó longo da 2ºevaluación. 

 



 

 

A temporalización  destas actividades estará supeditada a  climatoloxía, o grado de 

aceptación por parte dos alumnos de cada unha das actividades e os medios humanos, 

técnicos e materias dispoñibles. 

 

18. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

Unha vez establecida a programación, esperaremos a cada avaliación para detectar 

posibles problemas, para o traballo equilibrado dos contidos,  para fixar o seu 

cumprimento ou para estudiar factores que non permitan o desenvolvemento da 

mesma. Estaremos atentos a todas estas variacións intentado aportar solución a través 

das diferentes reunións de departamento. 

 

 

En Dodro, a 21 de setembro de 2015, 

 

O xefe do departamento. 

 

María Consuelo Brocos Iglesias. 

 

 

                                        PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO    

                                                                        DE 
DEBUXO 

                                                         CURSO 
ACADÉMICO 2015-2016   

C.P.I. Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón. Dodro (A Coruña). 
                                                                      
                                                        Introducción e contextualización: 
“A Educación Plástica, Visual e Audiovisual nace da necesidade de potenciar no alumno 
a capacidade de comprender os estímulos visuais que recibe e expresarse, á vez, a 



 

 

través das suas propias mensaxes visuais.” 

     Na sociedade actual a cultura da imaxe, tan próxima ao alumno e cunha amplia 
diversidade e complexidade visual, representa un poderoso centro de interese que a 
educación debe empregar no seu proveito. Así, a área céntrase no mundo cotián de 
imaxes e feitos plásticos no que viven os alumnos e no que están os obxectos de 
arquitectura, deseño gráfico, industrial e múltiples imaxes visuais transmitidas polos 
diferentes medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, foto, infografía... Na aula 
ábrese un campo de acción, incluíndo calquera forma de comunicación visual, o que 
leva a traballar non só con medios tradicionais senon tamén con novas tecnoloxías. 
     O alumno debe coñecer a linguaxe gráfico- plástica coa fin de observar, analizar e 
reflexionar críticamente sobre a realidade que o rodea, sendo consciente de que a 
imaxe non é a propia realidade senon un medio que en ocasións contribúe a ampliar a 
información e noutras ofrece unha información sesgada. No primeiro caso é 
importante recalcar as posibles conexións con outras áreas, tendo en conta que o uso 
de información gráfica é habitual. 
     Tampouco debemos esquencer a relación existente entre esta área e o mundo da 
arte; propiciando no alumno a capacidade de contemplar e entender o noso legado 
artístico e a habilidade para expresar ideas e sentimentos, empregando os recursos e 
técnicas postos á súa disposición. 
      O Decreto 86/2015 do 25 de xuño ten por obxecto establecer o currículo da 
educación secundaria obligatoria no sistema educativo galego que regula a relación 
entre os obxectivos, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares de 
aprendizaxe avaliables e as competencias clave nas diferentes materias. Este novo 
currículo o aplicaremos para as programación dos cursos de 1º e 3º da ESO. 
       No presente curso académico, o Departamento de Debuxo está integrado por 1 
profesor. Manuel Álvarez Fernández (xefe de departamento). 
CURSOS E GRUPOS: 
1º E.S.O. grupo A. 10 alumnos. 
1º E.S.O. grupo B. 10 alumnos. 
3º E.S.O. grupo A. 18 alumnos. 
4º E.S.O. grupo A. 9 alumnos. 
                                         Obxectivos da educación secundaria obrigatoria. 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 
entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e 
a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 
comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 



 

 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 
diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura 
e no estudo da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 
culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar 
a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 
conservación e á súa mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 
desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 
interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 
comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 
lusófona. 
 

                                          1. EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL  
                                                                                    1º  E.S.O.     
1.1 OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIA CLAVE. 
Os obxectivos para este nivel son: 

- 1 - Identificar os elementos configuradores da imaxe. 
- 2 - Expresar emocións utilizando distintos elementos configurativos e recursos 

gráficos: liña, puntos, cores, texturas, claroscuros. 
- 3 - Coñecer e aplicar as posibilidades expresivas das técnicas gráfico-plásticas 



 

 

secas, húmidas e mixtas. 
- 4 - Diferenciar e analizar os elementos que interveñen nun acto de comunicación. 
- 5 - Estudar a construción dos polígonos regulares inscritos na circunferencia. 
- 6 - Recoñecer os graos de iconicidade en imaxes presentes no ámbito 

comunicativo. 
- 7 - Recoñecer as funcións da comunicación.. 
- 8 - Respectar as diferentes manifestacións artísticas sen perder o espírito crítico. 
- 9 - Emprego axeitado da terminoloxía artística e do debuxo técnico. 
- 10 - Uso correcto do material. 

                                                                                                        

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 1º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

                                   Bloque 1. Expresión plástica  

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ 1 
▪ 9 

B1.1. Elementos 

configurativos da 

imaxe: punto, liña 

e plano. 

 

Identificar os elementos 

configuradores da 

imaxe. 

1 Identifica e valora a 

importancia do 

punto, a liña e o 

plano, analizando de 

xeito oral e escrito 

imaxes e producións 

gráfico plásticas 

propias e alleas. 

▪ CCEC 

▪ b 
▪ f 
▪ 1 
▪ 2 
▪ 3 
▪ 10 

B1.2. O punto 

como o elemento 

máis sinxelo na 

comunicación 

visual. 

B1.3. Posibilidades 

gráficas e 

expresivas da liña 

en relación ao seu 

trazado, o seu 

grosor ou a súa 

Experimentar coas 

variacións formais do 

punto, o plano e a liña. 

2 Analiza os ritmos 

lineais mediante a 

observación de 

elementos orgánicos 

na paisaxe, nos 

obxectos e en 

composicións 

artísticas, 

empregándoos como 

inspiración en 

creacións gráfico-

▪ CAA 



 

 

velocidade.  

B1.4. Calidades do 

plano como 

elemento 

compositivo e 

como construtor 

de volume. 

plásticas. 

3 Experimenta co 

punto, a liña e o 

plano co concepto 

de ritmo, 

aplicándoos de 

forma libre e 

espontánea. 

▪ CSIEE 

4 Experimenta co 

valor expresivo da 

liña e o punto e as 

súas posibilidades 

tonais, aplicando 

distintos graos de 

dureza, distintas 

posicións do lapis de 

grafito ou de cor 

(tombado ou 

vertical) e a presión 

exercida na 

aplicación, en 

composicións a man 

alzada, estruturadas 

xeometricamente ou 

máis libres e 

espontáneas. 

▪ CCEC 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ n 
▪ o 
▪ 1 
▪ 2 

B1.5. Elementos de 

expresión plástica: 

liña, textura e cor. 

Expresar emocións 

utilizando distintos 

elementos 

configurativos e 

5 Realiza 

composicións que 

transmiten emocións 

básicas (calma, 

▪ CCL 



 

 

▪ 3 recursos gráficos: liña, 

puntos, cores, texturas, 

claroscuros, etc. 

violencia, liberdade, 

opresión, alegría, 

tristura, etc.) 

utilizando diversos 

recursos gráficos en 

cada caso 

(claroscuro, liñas, 

puntos, texturas, 

cores, etc.). 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ n 
▪ 1 
▪ 2 
▪ 9 

B1.6. A cor coma 

fenómeno físico e 

visual. Mestura 

aditiva e mestura 

substractiva.  

B1.7. Círculo 

cromático. Cores 

complementarias. 

Experimentar coas cores 

primarias e secundarias. 

6 Experimenta coas 

cores primarias e 

secundarias, 

estudando a síntese 

aditiva e subtractiva 

e as cores 

complementarias. 

▪ CSC 

▪ a 
▪ c 
▪ f 
▪ o 
▪ 1 
▪ 2 
▪ 9 

B1.8. Texturas 

naturais e 

artificiais. 

Capacidade 

expresiva das 

texturas. 

Transcribe texturas 

táctiles a texturas 

visuais mediante as 

técnicas de frottage, 

utilizándoas en 

composicións abstractas 

ou figurativas. 

7 Transcribe texturas 

táctiles a texturas 

visuais mediante as 

técnicas de frottage, 

utilizándoas en 

composicións 

abstractas ou 

figurativas. 

▪ CSIEE 

▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ n 
▪ 2 

B1.9. Materiais e 

técnicas de debuxo 

e pintura. Técnicas 

plásticas: secas, 

húmidas e mixtas. 

Coñecer e aplicar as 

posibilidades expresivas 

das técnicas gráfico-

plásticas secas, húmidas 

e mixtas: témpera, lapis 

8 Utiliza con 

propiedade as 

técnicas gráfico-

plásticas coñecidas 

aplicándoas de 

▪ CCL 



 

 

▪ 3 
▪ 9 
▪ 10 

de grafito e de cor; 

colaxe. 

forma axeitada ao 

obxectivo da 

actividade. 

9 Utiliza o lapis de 

grafito e de cor, 

creando o claroscuro 

en composicións 

figurativas e 

abstractas mediante 

a aplicación do lapis 

de forma continua 

en superficies 

homoxéneas ou 

degradadas. 

▪ CSC 

10 Experimenta coas 

témperas aplicando 

a técnica de 

diferentes formas 

(pinceis, esponxas, 

goteos, distintos 

graos de humidade, 

estampaxes, etc.), 

valorando as 

posibilidades 

expresivas segundo o 

grao de opacidade e 

a creación de 

texturas visuais 

cromáticas. 

▪ CCEC 

11 Utiliza o papel ▪ CAA 



 

 

como material, 

manipulándoo, 

resgando ou 

pregando, creando 

texturas visuais e 

táctiles, para crear 

composicións, 

colaxes matéricas e 

figuras 

tridimensionais. 

12 Crea co papel 

recortado formas 

abstractas e 

figurativas 

compóndoas con fins 

ilustrativos, 

decorativos ou 

comunicativos. 

▪ CSC 

13 Aproveita 

materiais reciclados 

para a elaboración 

de obras de forma 

responsable co 

medio e 

aproveitando as súas 

calidades gráfico-

plásticas. 

▪ CSC 

14 Mantén o seu 

espazo de traballo e 

o seu material en 

▪ CSC 



 

 

perfecto orde e 

estado, e achégao á 

aula cando é 

necesario para a 

elaboración das 

actividades. 

                                Bloque 2. Comunicación audiovisual  

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ 1 
▪ 6 
▪ 9 
 

B2.1. Imaxe e a 

comunicación 

visual. Iconicidade. 

Graos de 

iconicidade. Imaxe 

figurativa e imaxe 

abstracta. 

Recoñecer os graos de 

iconicidade en imaxes 

presentes no ámbito 

comunicativo. 

15 Diferencia imaxes 

figurativas de 

abstractas. 

▪ CCL 

16 Recoñece graos 

de iconicidade nunha 

serie de imaxes. 

▪ CCL 

17 Crea imaxes con 

distintos graos de 

iconicidade 

baseándose nun 

mesmo tema. 

▪ CD 

▪ c 
▪ f 
▪ g 
▪ i 
▪ h 
▪ o 
▪ 3 
▪ 8 
▪ 9 
▪ 10 
▪ 14 

B2.2. O cómic: 

medio de 

expresión. 

Linguaxe do cómic. 

Analizar e realizar 

cómics aplicando os 

recursos  

adecuadamente. 

18 Deseña un cómic 

utilizando 

adecuadamente 

viñetas e lendas, 

globos, liñas 

cinéticas e 

onomatopeas. 

▪ CCL 

▪ a 
▪ c 
▪ e 
▪ h 
▪ ñ 
▪ o 

B2.3. 

Comunicación 

visual: 

características e 

Diferenciar e analizar os 

elementos que 

interveñen nun acto de 

comunicación. 

19 Identifica e 

analiza os elementos 

que interveñen en 

actos de 

▪ CSC 



 

 

▪ 4 
▪ 6 
▪ 7 
▪ 9 

elementos que 

interveñen nela. 

comunicación visual. 

▪ a 
▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ o 
▪ 4 
▪ 7 
▪ 8 
▪ 9 

B2.4. Funcións das 

mensaxes na 

comunicación 

visual e 

audiovisual. 

Recoñecer as funcións 

da comunicación. 

20 Identifica e 

analiza os elementos 

que interveñen en 

actos de 

comunicación 

audiovisual. 

▪ CCL 

21 Distingue a 

función ou funcións 

que predominan en 

mensaxes visuais e 

audiovisuais. 

▪ CD 

                                     Bloque 3. Debuxo técnico  

▪ b 
▪ n 
▪ o 
▪ 9 
▪ 10 

B3.1. Elementos 

xeométricos 

fundamentais: 

punto, liñas e 

direccións. 

Posicións relativas 

entre rectas: 

paralelas, cortantes 

e perpendiculares. 

Comprender e 

empregar os conceptos 

espaciais do punto, a 

liña e o plano. 

22 Traza as rectas 

que pasan por cada 

par de puntos, 

usando a regra, e 

resalta o triángulo 

que se forma. 

▪ CAA 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 
▪ 9 
▪ 10 

B3.2. Manexo da 

escuadra e 

cartabón para o 

trazado de 

paralelas, 

perpendiculares e 

Construír distintos tipos 

de rectas, utilizando a 

escuadra e o cartabón, 

despois de repasar 

previamente estes 

conceptos. 

23 Traza rectas 

paralelas, 

transversais e 

perpendiculares a 

outra dada, que 

pasen por puntos 

▪ CMCCT 



 

 

rectas a 45º. definidos, utilizando 

escuadra e cartabón 

con suficiente 

precisión. 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 
▪ 9 
▪ 10 

B3.3. Manexo do 

compás. Dividir a 

circunferencia en 

dous, catro, seis ou 

oito partes iguais, 

usando o compás. 

Realizar motivos 

decorativos co 

manexo do 

compás. 

Utilizar o compás, 

realizando exercicios 

variados para 

familiarizarse con esta 

ferramenta. 

24 Divide a 

circunferencia en 

seis partes iguais, 

usando o compás, e 

debuxa coa regra o 

hexágono regular e o 

triángulo equilátero 

que se posibilita. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ g 
▪ o 
▪ 9 
▪ 10 

B3.4. Concepto de 

medida. 

Operacións con 

segmentos coa 

axuda da regra ou 

utilizando o 

compás. 

Diferenciar 

claramente entre recta 

e segmento tomando 

medidas de segmentos 

coa regra ou utilizando 

o compás. 

25 Suma ou resta 

segmentos, sobre 

unha recta, medindo 

coa regra ou 

utilizando o compás. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ g 
▪ f 
▪ o 
▪ 9 
▪ 10 

B3.5. Lugares 

xeométricos 

fundamentais. 

Circunferencia, 

mediatriz, bisectriz 

e mediana. 

Coñecer lugares 

xeométricos e definilos. 

26 Explica, 

verbalmente ou por 

escrito, os exemplos 

máis comúns de 

lugares xeométricos 

(mediatriz, bisector, 

circunferencia, 

esfera, rectas 

paralelas, planos 

▪ CMCCT 



 

 

paralelos, etc.). 

▪ b 
▪ f 
▪ 9 
▪ 10 

B3.6. Liñas e 

puntos notables 

dos triángulos. 

Alturas, medianas, 

bisectrices e 

mediatrices dos 

triángulos. 

Analizar as propiedades 

de puntos e rectas 

característicos dun 

triángulo. 

27 Determina o 

baricentro, o 

incentro ou o 

circuncentro de 

calquera triángulo, 

construíndo 

previamente as 

medianas, as 

bisectrices ou as 

mediatrices 

correspondentes. 

▪ CSIEE 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ 5 
▪ 9 
▪ 10 

B3.7. Polígonos. 

Polígonos regulares 

e irregulares. 

Clasificación dos 

polígonos. 

Clasificar os polígonos 

en función dos seus 

lados, recoñecendo os 

regulares e os 

irregulares. 

28 Clasifica 

correctamente 

calquera polígono de 

tres a cinco lados, 

diferenciando 

claramente se é 

regular ou irregular. 

▪ CCEC 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 
▪ 5 
▪ 9 
▪ 10 

B3.8. Construción 

de polígonos 

regulares inscritos 

nunha 

circunferencia. 

Estudar a construción 

dos polígonos regulares 

inscritos na 

circunferencia. 

29 Constrúe 

correctamente 

polígonos regulares 

de ata cinco lados, 

inscritos nunha 

circunferencia. 

▪ CMCCT 

 

1.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR A MATERIA. 

- Aprezar as formas básicas na Arte bidimensional. 
- Diferenciar entre cores e tons. Coñecer os seus significados. 



 

 

- Coñecer os recursos técnicos básicos. 
- Aprezar as variacións formais táctiles e visuais e a súa utilidade. 
- Entender o uso fundamental do vulto na Arte. 
- Aprender a compoñer obras. 
- Diferenciar e analizar os elementos que interveñen nun acto de comunicación, 

comprendendo o seu sentido e utilidade. 
- Comprender e empregar os conceptos espaciais do punto, a liña e o plano. 
- Entender a influencia da Arte na vida cotiá.       

                                                                                                                            
1.3 TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. 
 

   AVALIACIÓN                                 CONTIDOS ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

SESIÓNS 

1ª AVALIACIÓN B3.1. Elementos xeométricos fundamentais. 
B3.2. Manexo da escuadra e cartabón. 
B3.3. Manexo do compás. 
B3.4. Concepto de medida. 
B1.1. Elementos configurativos da imaxe: punto, liña 
e plano. 
B1.2. O punto como o elemento máis sinxelo na 
comunicación visual. 
B1.3. Posibilidades gráficas e expresivas da liña 

B1.4.O plano como elemento compositivo e como 
construtor de volume. 
B1.5. Elementos de expresión plástica: liña, textura 
e cor. 
B1.6. A cor coma fenómeno físico e visual. 
B1.7. Círculo cromático. Cores complementarias. 

22 

23 

24 

25 

 

1 

 

2, 3, 4 

2, 3, 4 

 

2, 3, 4 

 

5 

6 

6 

 

1 

2 

2 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

 

2 

2 

4 

2ª AVALIACIÓN B1.8. Texturas naturais e artificiais. Capacidade 
expresiva das texturas. 
B1.9. Materiais e técnicas de debuxo e pintura. 
 

B2.1. Imaxe e a comunicación visual. 
B2.2.  O cómic: medio de expresión. Linguaxe do 
cómic. 

 

7 

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 

15, 16, 17 

 

18 

 

4 

6 

 

6 

 

4 

3ª AVALIACIÓN B2.3. Comunicación visual: características e 
elementos que interveñen nela. 
B2.4.Funcións das mensaxes na comunicación visual 
e audiovisual. 
B3.5. Circunferencia, mediatriz, bisectriz e mediana. 
B3.6. Liñas e puntos notables dos triángulos. 
B3.7. Polígonos. Polígonos regulares e irregulares. 

 

19 

 

20, 21 

26 

27 

 

 

4 

 

4 

2 

2 

 



 

 

Clasificación dos polígonos. 
B3.8.Construción de polígonos regulares inscritos 
nunha circunferencia. 

28 

 

29 

4 

 

4 

 

1.4 METODOLOXÍA. 
A asignatura propón o achegamento e introducción á Arte, entendida como algo 
integrado na esencia do ser humán, dun xeito exclusivo e inmanente, presentándoa 
como un dos cumios do intelecto e o enxeño.  
Para iso seguirase un proceso progresivo de afondamento e diversificación, amosando 
as diferentes posibilidades expresivas e interrelación que existe tanto do fenómeno 
artístico consigo mesmo coma os seus efectos nos posibles observadores. 
Seguirase un proceso baseado nos principios: homo ludens, homo faber, homo 
sapiens. 
Realizarase unha aprendizaxe baseada en proxectos, con unha metodoloxía activa e 
participativa. 
As estratexias metodolóxicas para acadar unha consecución óptima dos obxectivos e 
competencias propostas será a de propor ao alumnado situacións de aprendizaxe nas 
que poidan poñer en práctica os contidos tratados e os apliquen á resolución de 
situacións reais e cotiás. Trátase de que o alumnado saiba que debe aprender, como o 
debe aprender e, sobre todo, para que ten que aprender.metodoloxía baseada no 
agrupamento de contidos (de distintos bloques propostos no currículo) de forma que 
os alumnos poidan ver a relación entre os diferentes contidos . 
O desenvolvemento da asignatura terá un carácter fundamentalmente práctico, 
integrando os diferentes eidos visuais e teóricos nas actividades a desenrolar na aula. 
Para iso empregaranse todos os medios audiovisuais posibles. Tamén prantexarase a 
posibilidade de realizar actividades fóra do espacio lectivo. 
Ao final do curso realizarase unha exposición colectiva dos traballos máis significativos. 
1.5 TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA E DAS TIC. 
Para conseguir un hábito lector no alumnado asi como o fomento das TIC manterase 
unha relación coa biblioteca , e a aula de informática (como centro de recursos 
bibliográficos, informáticos e audiovisuais )asi como a utiltzación da aula abalar. 
 Realizaranse actividades encamiñadas a saber entender un texto e saber expresarse, 
ser crítico no tratamanto da información en todas as linguaxes  e soportes (oral, 
escrita, gráfico-plástica, audiovisual...) 
1.6 RECUPERACIÓN DE PENDENTES. 
Aqueles alumnos que non consigan superar a asignatura en xuño, deberán entregar 
varios traballos prácticos en setembro, que dependerán das súas carencias de 
aprendizaxe e contarán un 60% da nota. O outro 40% o aportará o examen teórico. 
Os alumnos coa materia pendente de 1º terán que realizar 3 traballos, un por 
trimestre ou presentarse ó examen que se realiza en maio. 
1.7 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
O alumno deberá  facerse responsable de traer o material mínimo, a saber:  lápices de 
cores, rotuladores. Tamén  deberá dispor de regra, escadro, cartabón e compás. dous 
lapis de grafito, un duro e outro brando; pinturas plásticas ou témperas de cor 
maxenta, amarelo e cián e tons branco e negro; dous pinceis, un groso e outro fino; un 
prato e un vaso, ámbolos dous de plástico, e un farrapo; cartolinas cando sexa 
necesario; un cortante e unhas tesoiras. Tamén  deberá dispor de regra, escadro, 



 

 

cartabón e compás e de folios. 
O departamento proporcionará material específico para determinadas actividades 
(imprimacións, fotocopias, tintas de gravado e medios audiovisuais). 
1.8 PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES .  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS 
TRANSVERSAIS. 
Dadas as peculiaridades desta asignatura, un dos principais puntos será o desenrolo da 
sensibilidade cara o patrimonio artístico colectivo, a súa conservación, o seu disfrute. 
Tratarase de inculcar o respecto ás diferentes manifestacións artísticas como aspecto 
puntual dun respecto xeralizado cara as opinións dos demais, malia que non se perda o 
espírito crítico e o criterio persoal. 
  Desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso 
alumnado para que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse os 
seguintes:  
 Educación para a saúde  
- Desenvolver hábitos de saúde e evitar situacións sociais de risco. 
- Adquirir un coñecemento do corpo, das súas principais anomalías e enfermidades, e 
da forma de previlas e curalas: anorexia, bulimia, alcoholismo, adiccións,… 

 Educación  ambiental.  
- Desenvolver compromisos éticos: consumo responsable,  aforro enerxético, a 
reciclaxe, sensibilidade fronte as lacras do noso tempo como a contaminación en todas 
as súas variantes, a deforestación, a perda da biodiversidade, etc… 

 Educación para a paz. 
 -Abordar o tema  como un asunto que se relaciona coas condutas dos alumnos e 
alumnas; cuestións como o respecto, a observancia das normas, a denuncia dos 
abusos,  a toma de partido con criterios de xustiza e imparcialidade en aqueles 
conflitos nos que se vexan envoltos, etc… 

 Educación para a igualdade.  
-Educar para a erradicación do sexismo, para o respecto e a responsabilidade nas 
relacións sexuais baseada nunha correcta información sobre a transmisión de 
enfermidades de transmisión sexual e a prevención de embarazos non desexados.  
Educación para o consumo. 
-Desenvolver un coñecemento dos mecanismos de mercado, así como os dereitos do 
consumidor. 
Educación multicultural 
-Desenvolver un espíritu de tolerancia, respecto e valoración crítica de actitudes, 
crenzas, formas de vida.....de persoas ou grupos pertencentes a sociedades ou culturas 
diferentes á nosa. 
Educación para a convivencia. 
- Favorecer o diálogo como forma de solucionar as discrepancias entre individuos e 
grupos. 
-Respectar a autonomía, as formas de pensar e os comportamentos doutros. 
Educación e seguridade viaria. 
- Promoveranse accións para a prevención de accidentes de tráfico, coa finalidade de 
que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuarios das vías, en calidade 
de peóns, viaxeiros/as e condutores de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as 
normas e sinais e se favoreza a convivencia e tolerancia. 
1.9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 



 

 

 Ao longo do presente curso académico o centro desenvolverá un “Proxecto 
interdisciplinar de centro” cuxo centro de interese será “As Viaxes”. No marco deste 
proxecto, o Departamento de Debuxo colaborará coma así o fixo en cursos académicos 
anteriores. 
Xa que neste curso iníciase un ciclo de formación plástica e aplicando unha filosofía 
que parte do miúdo á xeralidade, realizaranse pequenas excursións aos centros de 
exposición artística locais en función da súa programación, non dispoñible no intre de 
escribir isto. 
1.10  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para conseguir os obxectivos marcados e atendendo á diversidade do alumnado 
estableceranse actividades de diferentes características e con distintas finalidades.  
actividades de análise, de desenvolvemento, de observación, de síntese,  actividades 
de reforzo e ampliación. 
Existirá unha atención individualizada aos alumnos que suspenderon o curso anterior. 
Tamén se estimulará a aqueles alumnos que manifesten unhas aptitudes 
particularmente brillantes no eido das artes plásticas, aconsellándolles de cara as 
opcións académicas e profesionais que podan tomar.  
Ademais, en colaboración co Departamento de Orientación, estudiaranse os casos de 
alumnos/as con necesidades educativas especiais, para realizar, se fose o caso as 
adaptacións curriculares pertinentes. 

1.11 AVALIACIÓN ( procedementos , instrumentos 
, criterios de cualificación e recuperación). 

Ó inicio de cada unidade didáctica realizarase unha avaliación inicial para coñecer os 
coñecementos previos do alumnado. Realizarase unha avaliación continua que 
constate a evolución de cada un dos alumnos. Para iso desenrolarase o concepto de 
“caderno de campo”, no que se recollan todos os contidos teóricos desenvolvidos na 
aula e fóra dela, o proceso creativo en todas as súas etapas (concepción, bosquexo, 
obra final cando isto sexa posible pola cuestión do tamaño do soporte).  Sen entregar o 
caderno á fin de cada avaliación e ao remate do curso non será posible aprobar. 
Procurarase personalizar a avaliación potenciando o coñecemento individual e das 
circunstancias que podan influír no labor do alumno atendendo ao seu rendemento, á 
súa actitude e ao seu interese. 
Haberá probas teóricas nas que se recollan os conceptos tratados na clase. 
Cada contido conterá actividades dabondo que dean lugar a obras susceptibles de 
seren avaliadas de acordo cos seguintes aspectos: 
Competencia clave. 

- Estándares de aprendizaxe 
- Capacidade expresiva. 
- Creatividade. 
-  Uso de materiais (cada alumno debe facerse responsable dos elementos que     

necesite ou lle sexan requiridos para os traballos e exercicios, así como de 
traelos sempreque sexa preciso) . 

- Aplicación do coñecemento teórico adquirido. 
- Senso estético. 
- Uso do vocabulario específico. 
- Capacidade de observación. 



 

 

A actitude do alumno fronte a materia, no senso de hábito e regularidade, e a 
pulcritude na realización dos traballos e do caderno, serán valoradas especialmente. A 
actitude do alumno perante a asignatura, a súa regularidade e hábitos no traballo así 
como no caderno serán valoradas especialmente. 
 A recuperación desta asignatura realizarase entregando todos os traballos non 
realizados no seu momento, refacendo aqueles que o profesor determine como 
necesarios, ou a través de exercicios novos de reforzo dos conceptos que o docente 
considere necesario (exames ou exercicios prácticos). 
En xeral e para estabrecermos porcentaxes, necesarias a nivel estadístico, os 
coñecementos teóricos valerán un 30% da nota, os procedementos un 50% e a 
actitude un 20%. Non acadar o aprobado en calquera destes apartados suporá o 
suspenso na asignatura.  
1ª AVALIACIÓN: contémplase unha proba escrita na segunda semana de decembro. 
2ª AVALIACIÓN: realizarase unha proba escrita a segunda semana de marzo. 
3ª AVALIACIÓN: o exame final terá lugar a segunda semana de xuño. 
-Procedementos para avaliar a propia programación. 
Este departamento considera a programación coma un instrumento aberto e flexible e, 
como tal, pode ser modificado para adaptalo ás necesidades e características 
particulares de cada alumno ou grupo. 
Teranse en conta os resultados obtidos no curso  de cara a potenciar os ámetos nos 
que se teñan detectado carencias e estimular aqueles nos que o alumno destaque 
particularmente. Analizarase a involucración dos alumnos nos distintos traballos asi 
como a eficacia dos mesmos cara o logro dos obxectivos marcados. 
1.12 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  CLAVE 

-Comunicación lingüística (CCL): 
 A asignatura potenciará o uso do vocabulario específico referido á expresión artística 
e a exploración de diferentes canles de comunicación. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
- Respetar as normas de comunicación en cualquer contexto. 
- Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes registros nas 

diversas situacións comunicativas. 
-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT):  
A área é unha oportunidade para utilizar a linguaxe simbólica, asi como a 
profundización de aspectos espaciais da realidade e a súa representación gráfica. 
Xa dende a escola pitagórica estabrécense lazos entre a aritmética e a xeometría, unha 
das polas máis importantes desta asignatura. Tamén se entrenan procedementos 
relacionados co método científico, como son a observación, a experimentación, o 
descubrimento, a reflexión e a análise. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Interactuar co medio natural de forma respetuosa. 
- Aplicar métodos científicos rigurosos para mellorar a comprensión da 

realidade. 
- Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 
- Conocer e utilizar elementos matemáticos básicos. 
- Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no entorno natural. 

-Conciencia e expresións culturais (CCEC): 



 

 

 A creación de obra é outro dos piares desta asignatura, sendo unha labor que require 
capacidade de observación e de análise do que nos arrodea, dende un prisma de 
respecto ao entorno que parte da súa valoración inicial. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos. 
- Valorar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e 

gusto pola estética. 
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético 

-Competencia dixital (CD):  
Nesta área potenciarase o uso de ferramentas tecnolóxicas para a creación de 
produccións audiovisuais 

Os descriptores que priorizaremos serán: 
- Emplear distintas fontes para a búsqueda de información. 
- Elaborar información propia derivada da obtida a través dos 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 construcción de conocemento. 

-Competencias sociais e cívicas (CSC): 
 O respecto ás obras dos compañeiros, a súa crítica e análise poderado, conleva a 
creación de recursos de relación co seu entorno social inmediato, extrapolable á súa 
vida social allea ao centro educativo. 
Realizaranse produccións artísticas en equipo para fomentar a cooperación, o respeto, 
e a tolerancia. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Reconocer a riqueza e diversidade de opinións e ideas. 
- Desarrollar a capacidade de diálogo cos demáis en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflictos. 
- Aprender a comportarse dende o conocemento dos distintos valores. 

-Aprender a aprender (CAA): 
Esta materia contribuirá á competencia de aprender a aprender na medida en que 
favorece a reflexión sobre os procesos e a propia experimentación creativa, xa que 
esta implica a toma de conciencia das propias capacidades e recursos, así como a 
aceptación dos propios erros. 
 O proceso de creación no eido plástico conleva a asimilación de conceptos teóricos 
que desembocan nunha obra física; isto fai que se reforce a aprendizaxe, xa que na 
arte non ten senso a mera asimilación de teoría, o debuxo técnico non se concibe se 
non ten unha materialización.  
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 
- Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe 
- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en 

funcióndos resultados intermedios. 
- Evaluar a cosecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE):  
En todo proceso de creación hai que convertir unha idea nun producto. Este proceso 



 

 

sitúa ó alumno ante un proceso que lle obliga a tomar decisións de maneira autónoma. 
Esto xunto co espíritu creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica, 
fomentan a iniciativa e o espiritu emprendedor 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
- Xestionar o traballo en grupo, coordinando tarefas e tempo. 
- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a cosecución de 

obxectivos. 
- Mostrar iniciativa persoal para comenzar e promover accións novas. 

1.13  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.      
       O departamento de Debuxo colaborará con outros departamentos en distintas 
actividades (proxecto de centro, magosto, nadal, entroido..), actividades 
extraescolares e saidas do centro. 
 Así poderanse desenvolver actividades variadas para a vida social do centro e facerlles 
ver ó profesorado e alumnado da interconexión entre o centro e a realidade exterior 
para a que se preparan ós estudantes así como estimular unha boa convivencia entre 
todos.  
-Procurarase incidir positivamente na convivencia do alumnado entre sí, co 
profesorado, co persoal non docente e coas súas familias.  
-Intentarase dialogar co alumnado, interesarase por eles e elas e a súa contorna para 
crear un clima de convivencia que dende o mutuo respecto favoreza a aprendizaxe e a 
formación do alumnado. 
-Nas clases, cortarase radicalmente calquera actitude individual ou colectiva que incida 
negativamente na convivencia entre as persoas presentes na aula e/ou que dificulte o 
normal desenvolvemento das clases. 
1.14 PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA PERSONALIZADA PARA O ALUMNADO REPETIDOR. 
Existirá unha atención individualizada aos alumnos que suspenderon o curso anterior. 
Coa intención de que as actividades sexan  motivadoras e enriquecedoras para o 
alumnado repetidor e así conseguir os obxectivos marcados e atendendo á diversidade 
do alumnado realizaranse  actividades de diferentes características e con distintas 
finalidades.  actividades de análise, de desenvolvemento, de observación, de síntese e 
reforzo . 
 

                                2. EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL E AUDIOVISUAL 

                                                                            3º  E.S.O.   
 

2.1 OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIA CLAVE. 
Os obxectivos para este nivel son: 
1 - Comprensión dos elementos fundamentais que constitúen a Arte. 
2 - Coñecemento das técnicas e recursos expresivos necesarios para transmitir un   
concepto. 
3 - Desenvolver a capacidade de análise crítica das imaxes. 
4 - Respectar as diferentes manifestacións artísticas sen perder o espírito crítico. 
5 - Comprender os fundamentos da linguaxe multimedia. 
6 - Emprego axeitado da terminoloxía artística e do debuxo técnico. 
7 - Recoñecer as leis visuais da Gestalt que posibilitan as ilusións ópticas. 



 

 

8 - Valorar a linguaxe visual e plástica como medio de expresión. 
9 - Recoñecer e diferenciar os elementos básicos do código visual. 
10 - Adquirir autonomía expresiva. 
11 - Analizar a cor dun xeito sistemático. 
12 - Coñecer os medios tecnolóxicos aplicables ao debuxo e o deseño. 
13 - Comprender a idea de espacio representando as tres dimensións, por contraste,       
analoxía de for mas, diferencias de tamaño, superposicións. 
14 - Iniciación do coñecemento de linguaxes visuais específicas (fotografía, cinema, 
televisión, tebeos...).  
15 - Utilización axeitada dos materiais para a realización dun debuxo de precisión. 
16 - Experiencias individuais e de grupo, mostrando actitude de cooperación, 
constancia e coidado do material. 
 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 1º ciclo de ESO, 3º 
curso 

 

Obxecti
vos 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competen
cias 
clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ g 
▪ n 
▪ 1 
▪ 2 
▪ 4 
▪ 8 
▪ 10 
▪ 12 
▪ 16 

B1.1. Proceso 
creativo. 
Métodos 
creativos 
aplicados a 
procesos de 
artes 
plásticas e 
deseño. 

Coñecer e aplicar os 
métodos 
creativos gráfico-
plásticos 
aplicados a 
procesos de 
artes plásticas e 
deseño. 

1 Crea 
composicións 
aplicando 
procesos 
creativos 
sinxelos, 
mediante 
propostas por 
escrito, 
axustándose 
aos obxectivos 
finais. 

▪ CAA 



 

 

2 Coñece e aplica 
métodos 
creativos para 
a elaboración 
de deseño 
gráfico, 
deseños de 
produto, 
moda e as 
súas múltiples 
aplicacións. 

▪ CSIEE 

▪ b 
▪ d 
▪ f 
▪ g 
▪ n 
▪ 2 
▪ 11 
▪ 16 

 

B1.2. O proceso 
creativo 
desde a idea 
inicial ata a 
execución 
definitiva. 

Crear composicións 
gráfico-plásticas 
persoais e 
colectivas. 

3 Reflexiona e 
avalía, 
oralmente e 
por escrito, o 
proceso 
creativo 
propio e alleo 
desde a idea 
inicial ata a 
execución 
definitiva. 

▪ CSIEE 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ n 
▪ 8 
▪ 9 
▪ 10 
▪ 16 

B1.3. A imaxe 
como 
representaci
ón da 
realidade. 
Iconicidade 
na imaxe 
gráfica. 
Niveis de 
iconicidade. 

 

Debuxar con 
distintos niveis 
de iconicidade 
da imaxe. 

4 Comprende e 
emprega os 
niveis de 
iconicidade da 
imaxe gráfica, 
elaborando 
bosquexos, 
apuntamentos
, e debuxos 
esquemáticos, 
analíticos e 
miméticos. 

▪ CCEC 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ n 

B1.4. Natureza 
da cor. Cor 
luz e cor 
pigmento.  

Identificar e 
diferenciar as 
propiedades da 
cor luz e a cor 

5 Realiza 
modificacións 
da cor e as 
súas 
propiedades 

▪ CSIEE 



 

 

▪ 1 
▪ 10 
▪ 11 
▪ 16 

 

 pigmento. empregando 
técnicas 
propias da cor 
pigmento e da 
cor luz, 
aplicando as 
TIC, para 
expresar 
sensacións en 
composicións 
sinxelas. 



 

 

6 Representa con 
claroscuro a 
sensación 
espacial de 
composicións 
volumétricas 
sinxelas. 

▪ CSC 

7 Realiza 
composicións 
abstractas con 
diferentes 
técnicas 
gráficas para 
expresar 
sensacións por 
medio do uso 
da cor. 

▪ CSIEE 

b 

▪ c 
▪ f 
▪ g 
▪ n 
▪ 2 
▪ 6 
▪ 10 
▪ 11 
▪ 16 

 

 

B1.5. Materiais e 
técnicas de 
debuxo e 
pintura. 
Técnicas 
plásticas: 
secas, 
húmidas e 
mixtas. 

Coñecer e aplicar as 
posibilidades 
expresivas das 
técnicas gráfico-
plásticas secas, 
húmidas e 
mixtas. Témpera 
e lapis de grafito 
e de cor; colaxe. 

8 Utiliza con 
propiedade as 
técnicas 
gráfico-
plásticas 
coñecidas 
aplicándoas 
de forma 
axeitada ao 
obxectivo da 
actividade. 

▪ CCL 

9 Utiliza o lapis de 
grafito e de 
cor, creando o 
claroscuro en 
composicións 
figurativas e 
abstractas 
mediante a 
aplicación do 
lapis de forma 
continua en 

▪ CCEC 



 

 

superficies 
homoxéneas 
ou 
degradadas. 

10 Experimenta 
coas témperas 
aplicando a 
técnica de 
diferentes 
formas 
(pinceis, 
esponxas, 
goteos, 
distintos graos 
de humidade, 
estampaxes, 
etc.), 
valorando as 
posibilidades 
expresivas 
segundo o 
grao de 
opacidade e a 
creación de 
texturas 
visuais 
cromáticas. 

▪ CCEC 

11 Utiliza o papel 
como 
material, 
manipulándoo
, resgando ou 
pregando, 
creando 
texturas 
visuais e 
táctiles para 
crear 
composicións, 
colaxes 
matéricas e 
figuras 

▪ CAA 



 

 

tridimensionai
s. 

12 Crea co papel 
recortado 
formas 
abstractas e 
figurativas 
compóndoas 
con fins 
ilustrativos, 
decorativos ou 
comunicativos
. 

▪ CSIEE 

13 Aproveita 
materiais 
reciclados 
para a 
elaboración 
de obras de 
forma 
responsable 
co medio e 
aproveitando 
as súas 
calidades 
gráfico-
plásticas. 

▪ CSC 

14 Mantén o seu 
espazo de 
traballo e o 
seu material 
en orde e 
estado 
perfectos, e 
achégao á 
aula cando é 
necesario para 
a elaboración 
das 

▪ CSC 



 

 

actividades. 

                              Bloque 2. Comunicación audiovisual  

▪ a 
▪ n 
▪ 3 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 7 
▪ 15 

B2.1. Ilusións 
ópticas. 

 

Recoñecer as leis 
visuais da 
Gestalt que 
posibilitan as 
ilusións ópticas e 
aplicar estas leis 
na elaboración 
de obras 
propias. 

15 Identifica e 
clasifica 
ilusións 
ópticas 
segundo as 
leis da Gestalt. 

▪ CSC 

16 Deseña 
ilusións 
ópticas 
baseándose 
nas leis da 
Gestalt. 

▪ CCEC 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 10 
▪ 14 
▪ 16 

B2.2. Linguaxes 
visual e 
audiovisual: 
funcións e 
códigos. 

Utilizar de xeito 
axeitado as 
linguaxes visual 
e audiovisual 
con distintas 
funcións. 

17 Deseña, en 
equipo, 
mensaxes 
visuais e 
audiovisuais 
con distintas 
funcións 
utilizando 
diferentes 
linguaxes e 
códigos, 
seguindo de 
xeito 
ordenado as 
fases do 
proceso (guión 
técnico, 
storyboard, 
realización, 
etc.), e valora 
de xeito crítico 
os resultados. 

▪ CCL 



 

 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ o 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 10 
▪ 14 
▪ 16 

B2.3. 
Publicidade: 
principais 
recursos 
visuais 
empregados 
nela. 

Identificar e 
empregar 
recursos visuais 
como as figuras 
retóricas na 
linguaxe 
publicitaria. 

18 Deseña unha 
mensaxe 
publicitaria 
utilizando 
recursos 
visuais como 
as figuras 
retóricas. 

▪ CCL 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ h 
▪ i 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 10 
▪ 14 
▪ 16 

B2.4. Cine. O 
cine como 
medio de 
comunicació
n. 

Apreciar a linguaxe 
do cine 
analizando obras 
de xeito crítico, 
situándoas no 
seu contexto 
histórico e 
sociocultural, e 
reflexionando 
sobre a relación 
da linguaxe 
cinematográfica 
coa mensaxe da 
obra. 

19 Reflexiona 
criticamente 
sobre unha 
obra de cine, 
situándoa no 
seu contexto e 
analizando a 
narrativa 
cinematográfi
ca en relación 
coa mensaxe. 

▪ CCEC 

▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 10 
▪ 14 
▪ 16 

B2.5. Linguaxe 
multimedia 
como 
ferramenta 
de traballo. 

Comprender os 
fundamentos da 
linguaxe 
multimedia, 
valorar as 
achegas das 
tecnoloxías 
dixitais e ser 
capaz de 
elaborar 
documentos 
mediante este. 

20 Elabora 
documentos 
multimedia 
para presentar 
un tema ou 
proxecto, 
empregando 
os recursos 
dixitais de 
xeito 
axeitado. 

▪ CD 



 

 

                                      Bloque 3. Debuxo técnico  

▪ b 
▪ f 
▪ g 
▪ 6 
▪ 15 
▪ 16 

B3.1. Lugares 
xeométricos 
fundamentai
s. 
Circunferenci
a, mediatriz, 
bisectriz e 
mediana. 

Coñecer lugares 
xeométricos e 
definilos. 

21 Explica 
verbalmente 
ou por escrito 
os exemplos 
máis comúns 
de lugares 
xeométricos 
(mediatriz, 
bisectriz, 
circunferencia, 
esfera, rectas 
paralelas, 
planos 
paralelos, 
etc.). 

▪ CCL 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 
▪ 13 
▪ 15 
▪ 16 

B3.2. 
Representaci
ón obxectiva 
de sólidos. 
Introdución 
aos sistemas 
de medida e 
sistemas 
perspectivos. 
Vistas 
diédricas dun 
sólido. 

Comprender o 
concepto de 
proxección e 
aplicalo ao 
debuxo das 
vistas de 
obxectos, con 
coñecemento da 
utilidade das 
anotacións, 
practicando 
sobre as tres 
vistas de 
obxectos 
sinxelos e 
partindo da 
análise das súas 
vistas principais. 

22 Debuxa 
correctamente 
as vistas 
principais de 
volumes 
frecuentes, 
identificando 
as tres 
proxeccións 
dos seus 
vértices e as 
súas arestas. 

▪ CMCCT 

▪ b 
▪ f 
▪ n 
▪ o 
▪ 6 
▪ 13 

B3.3. 
Axonometría 
isométrica 
aplicada a 
volumes 

Comprender e 
practicar os 
procesos de 
construción de 
perspectivas 

23 Realiza 
perspectivas 
isométricas de 
volumes 
sinxelos, 

▪ CCEC 



 

 

▪ 15 
▪ 16 

sinxelos. isométricas de 
volumes 
sinxelos. 

utilizando 
correctamente 
a escuadra e o 
cartabón para 
o trazado de 
paralelas. 

 

2.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA. 

- Aprezar as características plásticas e visuais nas formas naturais ou artificiais do 
noso entorno. 

- Diferenciar entre cores primarias, secundarias e gamas de cor. Empregalas 
axeitadamente nos traballos. 

- Describir os elementos das mensaxes visuais. 
- Representacións plásticas atendendo á distribución de masa, proporción e 

empregando diferentes cores e texturas. 
- A linguaxe audiovisual. 
- Técnicas plásticas. 
- Comprender a idea de relevo e de volume. 
- Debuxo do natural, volume e sombras. 
- Instrumentos de precisión para o trazado de debuxos técnicos. 
- Trazado de elementos xeométricos planos básicos 
- Fundamento dos sistemas de representación. 

 

2.3 TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. 
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2.4 METODOLOXÍA. 
Seguirase un proceso baseado nos principios: homo ludens, homo faber, homo 
sapiens. 



 

 

Realizarase unha aprendizaxe baseada en proxectos, con unha metodoloxía activa e 
participativa. 
As estratexias metodolóxicas para acadar unha consecución óptima dos obxectivos e 
competencias propostas será a de propor ao alumnado situacións de aprendizaxe nas 
que poidan poñer en práctica os contidos tratados e os apliquen á resolución de 
situacións reais e cotiás. Trátase de que o alumnado saiba que debe aprender, como o 
debe aprender e, sobre todo, para que ten que aprender.metodoloxía baseada no 
agrupamento de contidos (de distintos bloques propostos no currículo) de forma que 
os alumnos poidan ver a relación entre os diferentes contidos  
O desenvolvemento da asignatura terá un carácter fundamentalmente práctico, 
integrando os diferentes eidos visuais e teóricos nas actividades a desenrolar na aula. 
Para iso empregaranse todos os medios audiovisuais posibles. Tamén prantexarase a 
posibilidade de realizar actividades fóra do espacio lectivo. 
Ao final do curso realizarase unha exposición colectiva dos traballos máis significativos. 
2.5 TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA E DAS TIC. 
Para conseguir un hábito lector no alumnado asi como o fomento das TIC manterase 
unha relación coa biblioteca e a aula de informática (como centro de recursos 
bibliográficos, informáticos e audiovisuais ). 
 Realizaranse actividades encamiñadas a saber entender un texto e saber expresarse, 
ser crítico no tratamanto da información en todas as linguaxes  e soportes (oral, 
escrita, gráfico-plástica, audiovisual...) 
2.6 RECUPERACIÓN DE PENDENTES. 
Aqueles alumnos que non consigan superar a asignatura en xuño, deberán entregar 
varios traballos prácticos en setembro, que dependerán das súas carencias de 
aprendizaxe e contarán un 60% da nota. O outro 40% o aportará o exame teórico. 
Os alumnos (incluido alumnos que asisten a  programa de reforzo) que teñan pendente 
Epev de 3º terán que realizar 3 traballos,un por trimestre ou presentarse ó examen 
que se realiza en maio. 
2.7 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
O alumno deberá  facerse responsable de traer o material mínimo, a saber: dous lapis 
de grafito, un duro e outro brando; pinturas plásticas ou témperas de cor maxenta, 
amarelo e cián e tons branco e negro; dous pinceis, un groso e outro fino; un prato e 
un vaso, ámbolos dous de plástico, e un farrapo; cartolinas cando sexa necesario; un 
cortante e unhas tesoiras. Tamén  deberá dispor de regra, escadro, cartabón e compás 
e de folios. 
O departamento proporcionará material específico para determinadas actividades 
(imprimacións, fotocopias, tintas de gravado e medios audiovisuais). 
2.8 PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS 
TRANSVERSAIS. 
Dadas as peculiaridades desta asignatura, un dos principais puntos será o desenrolo da 
sensibilidade cara o patrimonio artístico colectivo, a súa conservación, o seu disfrute. 
Tratarase de inculcar o respecto ás diferentes manifestacións artísticas como aspecto 
puntual dun respecto xeralizado cara as opinións dos demais, malia que non se perda o 
espírito crítico e o criterio persoal. 
  Desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso 
alumnado para que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse os 
seguintes:  



 

 

 Educación para a saúde  
- Desenvolver hábitos de saúde e evitar situacións sociais de risco. 
- Adquirir un coñecemento do corpo, das súas principais anomalías e enfermidades, e 
da forma de previlas e curalas: anorexia, bulimia, alcoholismo, adiccións,… 

 Educación  ambiental.  
- Desenvolver compromisos éticos: consumo responsable,  aforro enerxético, a 
reciclaxe, sensibilidade fronte as lacras do noso tempo como a contaminación en todas 
as súas variantes, a deforestación, a perda da biodiversidade, etc… 

 Educación para a paz. 
 -Abordar o tema  como un asunto que se relaciona coas condutas dos alumnos e 
alumnas; cuestións como o respecto, a observancia das normas, a denuncia dos 
abusos,  a toma de partido con criterios de xustiza e imparcialidade en aqueles 
conflitos nos que se vexan envoltos, etc… 

 Educación para a igualdade.  
-Educar para a erradicación do sexismo, para o respecto e a responsabilidade nas 
relacións sexuais baseada nunha correcta información sobre a transmisión de 
enfermidades de transmisión sexual e a prevención de embarazos non desexados.  
Educación para o consumo. 
-Desenvolver un coñecemento dos mecanismos de mercado, así como os dereitos do 
consumidor. 
Educación multicultural 
-Desenvolver un espíritu de tolerancia, respecto e valoración crítica de actitudes, 
crenzas, formas de vida.....de persoas ou grupos pertencentes a sociedades ou culturas 
diferentes á nosa. 
Educación para a convivencia. 
- Favorecer o diálogo como forma de solucionar as discrepancias entre individuos e 
grupos. 
-Respectar a autonomía, as formas de pensar e os comportamentos doutros. 
Educación e seguridade viaria. 
- Promoveranse accións para a prevención de accidentes de tráfico, coa finalidade de 
que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuarios das vías, en calidade 
de peóns, viaxeiros/as e condutores de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as 
normas e sinais e se favoreza a convivencia e tolerancia. 
2.9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
Ao longo do presente curso académico o centro desenvolverá un “Proxecto 
interdisciplinar de centro” cuxo centro de interese será “As Viaxes”. No marco deste 
proxecto, o Departamento de Debuxo colaborará coma así o fixo en cursos académicos 
anteriores. 
Realizaranse pequenas excursións aos centros de exposición artística locais en función 
da súa programación, non dispoñible no intre de escribir isto. 
Tamén se contempla a posibilidade de realizar unha saída para realizar unha curta. 
2.10  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
Para conseguir os obxectivos marcados e atendendo á diversidade do alumnado 
estableceranse actividades de diferentes características e con distintas finalidades.  
actividades de análise, de desenvolvemento, de observación, de síntese,  actividades 
de reforzo e ampliación. 
Existirá unha atención individualizada aos alumnos que suspenderon o curso anterior. 



 

 

Tamén se estimulará a aqueles alumnos que manifesten unhas aptitudes 
particularmente brillantes no eido das artes plásticas, aconsellándolles de cara as 
opcións académicas e profesionais que podan tomar. 
Ademais, en colaboración co Departamento de Orientación, estudiaranse os casos de 
alumnos/as con necesidades educativas especiais, para realizar, se fose o caso as 
adaptacións curriculares pertinentes. 

2.11 AVALIACIÓN ( procedementos , instrumentos 
, criterios de cualificación e recuperación). 

Ó inicio de cada unidade didáctica realizarase unha avaliación inicial para coñecer os 
coñecementos previos do alumnado. Realizarase unha avaliación continua que 
constate a evolución de cada un dos alumnos. Para iso desenrolarase o concepto de 
“caderno de campo”, no que se recollan todos os contidos teóricos desenvolvidos na 
aula e fóra dela, o proceso creativo en todas as súas etapas (concepción, bosquexo, 
obra final cando isto sexa posible pola cuestión do tamaño do soporte).  Sen entregar o 
caderno á fin de cada avaliación e ao remate do curso non será posible aprobar. 
Procurarase personalizar a avaliación potenciando o coñecemento individual e das 
circunstancias que podan influír no labor do alumno atendendo ao seu rendemento, á 
súa actitude e ao seu interese. 
Haberá probas teóricas nas que se recollan os conceptos tratados na clase. 
Cada contido conterá actividades dabondo que dean lugar a obras susceptibles de 
seren avaliadas de acordo cos seguintes aspectos: 

- Competencia clave. 
- Estándares de aprendizaxe 
- Capacidade expresiva. 
- Creatividade. 
-  Uso de materiais (cada alumno debe facerse responsable dos elementos que 

necesite ou lle sexan requiridos para os traballos e exercicios, así como de 
traelos sempre que sexa preciso) . 

- Aplicación do coñecemento teórico adquirido. 
- Senso estético. 
- Uso do vocabulario específico. 
- Capacidade de observación. 

A actitude do alumno fronte a materia, no senso de hábito e regularidade, e a 
pulcritude na realización dos traballos e do caderno, serán valoradas especialmente. A 
actitude do alumno perante a asignatura, a súa regularidade e hábitos no traballo así 
como no caderno serán valoradas especialmente. 
 A recuperación desta asignatura realizarase entregando todos os traballos non 
realizados no seu momento, refacendo aqueles que o profesor determine como 
necesarios, ou a través de exercicios novos de reforzo dos conceptos que o docente 
considere necesario (exames ou exercicios prácticos). 
En xeral e para estabrecermos porcentaxes, necesarias a nivel estadístico, os 
coñecementos teóricos valerán un 30% da nota, os procedementos un 50% e a 
actitude un 20%. Non acadar o aprobado en calquera destes apartados suporá o 
suspenso na asignatura.  
1ª AVALIACIÓN: contémplase unha proba escrita na segunda semana de decembro. 
2ª AVALIACIÓN: realizarase unha proba escrita a segunda semana de marzo. 



 

 

3ª AVALIACIÓN: o exame final terá lugar a segunda semana de xuño. 
-Procedementos para avaliar a propia programación. 
Este departamento considera a programación coma un instrumento aberto e flexible e, 
como tal, pode ser modificado para adaptalo ás necesidades e características 
particulares de cada alumno ou grupo. 
Teranse en conta os resultados obtidos no curso  de cara a potenciar os ámetos nos 
que se teñan detectado carencias e estimular aqueles nos que o alumno destaque 
particularmente. Analizarase a involucración dos alumnos nos distintos traballos asi 
como a eficacia dos mesmos cara o logro dos obxectivos marcados. 
2.12 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  CLAVE. 
-Comunicación lingüística (CCL): 
 A asignatura potenciará o uso do vocabulario específico referido á expresión artística 
e a exploración de diferentes canles de comunicación. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
- Respetar as normas de comunicación en cualquer contexto. 
- Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes registros nas 

diversas situacións comunicativas. 
-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT):  
A área é unha oportunidade para utilizar a linguaxe simbólica, asi como a 
profundización de aspectos espaciais da realidade e a súa representación gráfica. 
Xa dende a escola pitagórica estabrécense lazos entre a aritmética e a xeometría, unha 
das polas máis importantes desta asignatura. Tamén se entrenan procedementos 
relacionados co método científico, como son a observación, a experimentación, o 
descubrimento, a reflexión e a análise. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Interactuar co medio natural de forma respetuosa. 
- Aplicar métodos científicos rigurosos para mellorar a comprensión da 

realidade. 
- Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 
- Conocer e utilizar elementos matemáticos básicos. 
- Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no entorno natural. 

-Conciencia e expresións culturais (CCEC): 
 A creación de obra é outro dos piares desta asignatura, sendo unha labor que require 
capacidade de observación e de análise do que nos arrodea, dende un prisma de 
respecto ao entorno que parte da súa valoración inicial. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos. 
- Valorar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e 

gusto pola estética. 
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 -Competencia dixital (CD):  
Nesta área potenciarase o uso de ferramentas tecnolóxicas para a creación de 
produccións audiovisuais 

Os descriptores que priorizaremos serán: 
- Emplear distintas fontes para a búsqueda de información. 
- Elaborar información propia derivada da obtida a través dos 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 construcción de conocemento. 

-Competencias sociais e cívicas (CSC): 
 O respecto ás obras dos compañeiros, a súa crítica e análise poderado, conleva a 
creación de recursos de relación co seu entorno social inmediato, extrapolable á súa 
vida social allea ao centro educativo. 
Realizaranse produccións artísticas en equipo para fomentar a cooperación, o respeto, 
e a tolerancia. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Reconocer a riqueza e diversidade de opinións e ideas. 
- Desarrollar a capacidade de diálogo cos demáis en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflictos. 
- Aprender a comportarse dende o conocemento dos distintos valores. 

-Aprender a aprender (CAA): 
Esta materia contribuirá á competencia de aprender a aprender na medida en que 
favorece a reflexión sobre os procesos e a propia experimentación creativa, xa que 
esta implica a toma de conciencia das propias capacidades e recursos, así como a 
aceptación dos propios erros. 
 O proceso de creación no eido plástico conleva a asimilación de conceptos teóricos 
que desembocan nunha obra física; isto fai que se reforce a aprendizaxe, xa que na 
arte non ten senso a mera asimilación de teoría, o debuxo técnico non se concibe se 
non ten unha materialización.  
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 
- Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en 

funcióndos resultados intermedios. 
- Evaluar a cosecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE):  
En todo proceso de creación hai que convertir unha idea nun producto. Este proceso 
sitúa ó alumno ante un proceso que lle obliga a tomar decisións de maneira autónoma. 
Esto xunto co espíritu creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica, 
fomentan a iniciativa e o espiritu emprendedor 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
- Xestionar o traballo en grupo, coordinando tarefas e tempo. 
- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a cosecución de 

obxectivos. 
- Mostrar iniciativa persoal para comenzar e promover accións novas. 

2.13  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.       
 -O departamento de Debuxo colaborará con outros departamentos en distintas 
actividades (proxecto de centro, magosto, nadal, entroido..), actividades 
extraescolares e saidas do centro. 
 Así poderanse desenvolver actividades variadas para a vida social do centro e facerlles 



 

 

ver ó profesorado e alumnado da interconexión entre o centro e a realidade exterior 
para a que se preparan ós estudantes así como estimular unha boa convivencia entre 
todos.  
-Procurarase incidir positivamente na convivencia do alumnado entre sí, co 
profesorado, co persoal non docente e coas súas familias.  
-Intentarase dialogar co alumnado, interesarase por eles e elas e a súa contorna para 
crear un clima de convivencia que dende o mutuo respecto favoreza a aprendizaxe e a 
formación do alumnado. 
-Nas clases, cortarase radicalmente calquera actitude individual ou colectiva que incida 
negativamente na convivencia entre as persoas presentes na aula e/ou que dificulte o 
normal desenvolvemento das clases. 
2.14  PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA PERSONALIZADA PARA O ALUMNADO 
REPETIDOR. 
Existirá unha atención individualizada aos alumnos que suspenderon o curso anterior. 
Coa intención de que as actividades sexan  motivadoras e enriquecedoras para o 
alumnado repetidor e así conseguir os obxectivos marcados e atendendo á diversidade 
do alumnado plantexei actividades de diferentes características e con distintas 
finalidades.  actividades de análise, de desenvolvemento, de observación, de síntese,  
actividades de reforzo e ampliación.       
                               
                                          3. EDUCACIÓN PLÁSTICA,VISUAL E AUDIOVISUAL 

                                                                                   4º  E.S.O. 
 

3.1  OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIA CLAVE. 
Os obxectivos para este nivel son os seguintes: 

- 1- Comprender os diversos sistemas de representación diferenciando claramente 
os seus elementos característicos. 

- 2- Potenciar a creatividade do alumno, as súas dotes de observación e 
investigación, e a aprendizaxe de técnicas de expresión e utilización de 
materiais diversos. 

- 3- Empregar axeitadamente a terminoloxía específica, oral e gráfica, da linguaxe 
plástica  

             visual. 
- 4- Valorar a linguaxe visual e plástica como medio de expresión. 
- 5- Recoñecer e diferenciar os elementos básicos do código visual. 
- 6 -Adquirir autonomía expresiva. 
- 7- Aumentar as capacidades de análise crítica das mensaxes visuais. 
- 8-  Coñecer os medios tecnolóxicos aplicables ao debuxo e o deseño 
- 9- Utilización axeitada dos materiais para a realización dun debuxo de precisión. 
- 10- Experiencias individuais e de grupo, mostrando actitude de cooperación, 

constancia e coidado do material. 
- 11-  Respectar as diferentes manifestacións artísticas sen perder o espírito 

crítico. 
 

 Educación Plástica, Visual e Audiovisual. 4º de ESO  



 

 

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competenci
as clave 

 Bloque 1. Expresión plástica  

▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ n 
▪ 2 
▪ 3 
▪ 4 
▪ 10 

B1.1. Técnicas 
de expresión 
gráfico-plásticas.  

 

Elixir os materiais e 
as técnicas máis 
axeitadas para 
elaborar unha 
composición sobre a 
base duns 
obxectivos 
prefixados e da 
autoavaliación 
continua do proceso 
de realización. 

1 Coñece e elixe os 
materiais máis 
axeitados para a 
realización de 
proxectos 
artísticos. 

▪ CCEC 
▪ CSIEE 

2 Utiliza con 
propiedade os 
materiais e os 
procedementos 
máis idóneos para 
representar e 
expresarse en 
relación ás 
linguaxes gráfico-
plásticas, mantén o 
seu espazo de 
traballo e o seu 
material en 
perfecto estado, e 
achégao á aula 
cando é necesario 
para a elaboración 
das actividades. 

▪ CCEC 
▪ CSIEE 
▪ CAA 
▪ CD 

▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ n 
▪ 2 
▪ 6 
▪ 10 

B1.2. 
Seguimento do 
proceso de 
creación: 
bosquexo, 
proxecto, 
presentación 
final e avaliación 
(reflexión propia 
e avaliación 
colectiva). 

B1.3. 
Elaboración de 
proxectos 
plásticos de 
forma 

Realizar proxectos 
plásticos que 
comporten unha 
organización de 
forma cooperativa, 
valorando o traballo 
en equipo coma 
fonte de riqueza na 
creación artística. 

3 Entende o 
proceso de 
creación artística e 
as súas fases, e 
aplícao á 
produción de 
proxectos persoais 
e de grupo. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 



 

 

cooperativa. 

▪ d 
▪ f 
▪ l 
▪ n 
▪ 3 
▪ 5 
▪ 11 

B1.4. Análise de 
distintas obras 
de arte 
situándoas na 
época, na 
técnica e no 
estilo aos que 
pertencen. 
Valoración do 
patrimonio 
artístico. 

Recoñecer en obras 
de arte a utilización 
de elementos e 
técnicas de 
expresión, apreciar 
os estilos artísticos, 
valorar o patrimonio 
artístico e cultural 
como un medio de 
comunicación e 
satisfacción 
individual e 
colectiva, e 
contribuír á súa 
conservación a 
través do respecto e 
divulgación das 
obras de arte. 

4 Explica, 
empregando unha 
linguaxe axeitada, 
o proceso de 
creación dunha 
obra artística, e 
analiza os 
soportes, os 
materiais e as 
técnicas gráfico-
plásticas que 
constitúen a imaxe, 
así como os seus 
elementos 
compositivos. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

5 Analiza e le 
imaxes de obras de 
arte e sitúaas no 
período ao que 
pertencen. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

 Bloque 2. Debuxo técnico  

▪ b 
▪ f 
▪ g 
▪ o 
▪ 1 
▪ 3 
▪ 9 

B2.1. Trazado, 
medidas e 
posición 
correctas das 
vistas de pezas 
sinxelas. Liñas 
vistas e ocultas. 
Esbozo á man 
alzada e con 
utensilios de 
debuxo técnico. 

B2.2. 
Perspectiva 
cabaleira. 
Posición dos 
eixes e 
coeficiente de 
redución. Liñas 
vistas e ocultas. 
Rotulaxe. 

Diferenciar e utilizar 
os sistemas de 
representación 
gráfica, 
recoñecendo a 
utilidade do debuxo 
de representación 
obxectiva no ámbito 
das artes, a 
arquitectura, o 
deseño e a 
enxeñaría. 

6 Visualiza formas 
tridimensionais 
definidas polas 
súas vistas 
principais. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

7 Debuxa as vistas 
(alzado, planta e 
perfil) de figuras 
tridimensionais 
sinxelas. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

8 Debuxa 
perspectivas de 
formas 
tridimensionais, 
utilizando e 
seleccionando o 
sistema de 
representación 
máis axeitado. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 



 

 

Escalas. 

B2.3. Sistema 
axonométrico: 
isometría. 
Posición dos 
eixes. Liñas 
vistas e ocultas. 
Rotulaxe. 
Escalas. 

B2.4. 
Perspectiva 
cónica central. 

B2.5. 
Perspectiva 
cónica oblicua. 

 

9 Realiza 
perspectivas 
cónicas frontais e 
oblicuas, elixindo o 
punto de vista máis 
adecuado. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 

 Bloque 3. Fundamentos do deseño  

▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ i 

B3.1. Campos de 
aplicación do 
deseño. 

Identificar os 
elementos que 
forman a estrutura 
da linguaxe do 
deseño. 

10 Identifica e 
clasifica obxectos 
en función da 
familia ou a rama 
do deseño. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ i 
▪ 2 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 7 
▪ 8 
▪ 9 
▪ 10 

B3.2. 
Compoñentes 
da imaxe 
corporativa: 
nome, cor, 
tipografía, 
logotipo, 
deseño, etc. 

B3.3. 
Secuenciación e 
elaboración de 
proxectos 
creativos 
adaptados ás 
áreas do 
deseño. 

B3.4. 
Informática ao 
servizo dos 

Realizar 
composicións 
creativas que 
evidencien as 
calidades técnicas e 
expresivas da 
linguaxe do deseño 
adaptándoas ás 
áreas, e valorando o 
traballo en equipo 
para a creación de 
ideas orixinais. 

11 Realiza distintos 
tipos de deseño e 
composicións 
modulares 
utilizando as 
formas 
xeométricas 
básicas, estudando 
a organización do 
plano e do espazo. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

12 Coñece e 
planifica as fases 
de realización da 
imaxe corporativa 
dunha empresa. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

13 Realiza 
composicións 
creativas e 
funcionais 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 



 

 

proxectos de 
deseño. 

 

adaptándoas ás 
áreas do deseño, 
valorando o 
traballo organizado 
e secuenciado na 
realización de 
calquera proxecto, 
así como a 
exactitude, a orde 
e a limpeza nas 
representacións 
gráficas. 

14 Utiliza as novas 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
levar a cabo os 
seus propios 
proxectos artísticos 
de deseño. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

15 Planifica os 
pasos na 
realización de 
proxectos artísticos 
e respecta o 
realizado por 
compañeiros e 
compañeiras. 

▪ CSIEE 
▪ CCEC 

 Bloque 4. Linguaxe audiovisual e multimedia  

▪ a 
▪ h 
▪ n 
▪ ñ 
▪ 3 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 10 

B4.1. Tipos de 
planos 
cinematográfico
s. Análise dos 
factores 
expresivos e a 
súa simboloxía.  

 

Identificar os 
elementos que 
forman a estrutura 
narrativa e 
expresiva básica da 
linguaxe audiovisual 
e multimedia, e 
describir 
correctamente os 
pasos necesarios 
para a produción 
dunha mensaxe 
audiovisual, e 
valorando o labor de 

16 Analiza os tipos 
de plano que 
aparecen en 
películas 
cinematográficas, 
valorando os seus 
factores 
expresivos. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

17 Realiza un 
storyboard a modo 
de guión para a 
secuencia dunha 
película. 

▪ CSIEE 



 

 

equipo. 

▪ a 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ 2 
▪ 3 
▪ 4 
▪ 5 
▪ 6 
▪ 8 
▪ 10 

B4.2. Creación 
dixital de 
imaxes. 

B4.3.Desenvolve
mento dun 
proxecto 
persoal. 

Realizar 
composicións 
creativas a partir de 
códigos utilizados en 
cada linguaxe 
audiovisual, 
amosando interese 
polos avances 
tecnolóxicos 
vinculados a estas 
linguaxes. 

18 Elabora imaxes 
dixitais utilizando 
programas de 
debuxo por 
computador. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

19 Proxecta un 
deseño publicitario 
utilizando os 
elementos da 
linguaxe gráfico-
plástica. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

20 Realiza un 
proxecto persoal 
seguindo o 
esquema do 
proceso de 
creación. 

▪ CAA 
▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ f 
▪ h 
▪ n 
▪ o 
▪ 5 
▪ 7 

B4.4. Análise 
crítica da 
linguaxe 
publicitaria. 

Amosar unha 
actitude crítica ante 
as necesidades de 
consumo creadas 
pola publicidade, 
rexeitando os 
elementos desta 
que supoñan 
discriminación 
sexual, social ou 
racial. 

21 Analiza 
elementos 
publicitarios cunha 
actitude crítica 
desde o 
coñecemento dos 
elementos que os 
compoñen. 

▪ CD 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 

 

3.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA. 

- Representación gráfico de obxectos do noso entorno, valorando os seus 
elementos básicos e describindo por medio de recursos plásticos as relacións 
de forma, cor, textura, ritmo, proporcións e situación espacial. Toma de 
apuntes. 

- Coñecer os soportes materiais e aparellos propios de cada técnica e utilizalos 
con corrección. 

- Realizar un proxecto audiovisual. 
- Percura de significados nunha mensaxe visual. 
- Coñecer os fundamentos dos sistemas de representación e as súas 

características diferenciais. 



 

 

- Representación de sólidos sinxelos nos diversos sistemas. 
3.3 TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. 
 

   AVALIACIÓN                                       CONTIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

SESIÓNS 

1ª AVALIACIÓN B1.1. Técnicas de expresión gráfico-plásticas.  
B1.2. Seguimento do proceso de creación. 
B1.3. Elaboración de proxectos plásticos de 
forma cooperativa. 
B1.4. Análise de distintas obras de arte 

B2.1. Trazado, medidas e posición correctas das 
vistas de pezas sinxelas. 
B3.1 Campos de aplicación do deseño. 
B4.1.Tipos de planos cinematográficos. Análise 
dos factores expresivos e a súa simboloxía.  

1,2 

3 

 

3 

4, 5 

 

6, 7, 8, 9 

10 

 

16, 17 

6 

4 

 

4 

4 

 

6 

4 

 

6 

2ª AVALIACIÓN B2.2. Perspectiva cabaleira.  
B2.3. Sistema axonométrico: isometría. 
B4.2. Creación dixital de imaxes. 
B4.3. Desenvolvemento dun proxecto persoal. 
B4.4. Análise crítica da linguaxe publicitaria. 

6, 7, 8, 9 

6, 7, 8, 9 

18, 19, 20 

18, 19, 20 

21 

6 

6 

4 

8 

6 

3ª AVALIACIÓN B2.4. Perspectiva cónica central. 
B2.5. Perspectiva cónica oblicua. 
B3.2. Compoñentes da imaxe corporativa. 
B3.3. Secuenciación e elaboración de proxectos 
creativos adaptados ás áreas do deseño. 
B3.4 Informática ao servizo dos proxectos de 
deseño. 

6, 7, 8, 9 

6, 7, 8, 9 

11, 12, 13, 14,15 

 

11, 12, 13, 14,15 

 

11, 12, 13, 14,15 

6 

6 

3 

 

9 

 

6 

 

3.4 METODOLOXÍA.  
O carácter opcional da asignatura permite profundizar nos elementos constituíntes da 
experiencia plástica, tanto no eido teórico coma no práctico. 
Seguirase un proceso basado nos principios: homo ludens, homo faber, homo sapiens. 
Realizarase unha aprendizaxe baseada en proxectos, con unha metodoloxía activa e 
participativa. 
As estratexias metodolóxicas para acadar unha consecución óptima dos obxectivos e 
competencias propostas será a de propor ao alumnado situacións de aprendizaxe nas 
que poidan poñer en práctica os contidos tratados e os apliquen á resolución de 
situacións reais e cotiás. Trátase de que o alumnado saiba que debe aprender, como o 
debe aprender e, sobre todo, para que ten que aprender.metodoloxía baseada no 
agrupamento de contidos (de distintos bloques propostos no currículo) de forma que 
os alumnos poidan ver a relación entre os diferentes contidos . 
O desenvolvemento da asignatura terá un carácter fundamentalmente práctico, 



 

 

integrando os diferentes eidos visuais e teóricos nas actividades a desenrolar na aula. 
Para iso empregaranse todos os medios audiovisuais posibles. Tamén prantexarase a 
posibilidade de realizar actividades fóra do espacio lectivo. 
Teranse en conta os resultados obtidos no curso anterior de cara a potenciar os 
ámetos nos que se teñan detectado carencias e estimular aqueles nos que o alumno 
destaque particularmente, en función da orientación cara futuras opcións académicas. 
3.5 TRATAMENTO DO FOMENTO A LECTURA E DAS TIC. 
Para conseguir un hábito lector no alumnado asi como o fomento das TIC manterase 
unha relación coa biblioteca e a aula de informática (como centro de recursos 
bibliográficos, informáticos e audiovisuais ). 
 Realizaranse actividades encamiñadas a saber entender un texto e saber expresarse, 
ser crítico no tratamanto da información en todas as linguaxes  e soportes (oral, 
escrita, gráfico-plástica, audiovisual...). 
3.6 RECUPERACIÓN DE PENDENTES. 
Aqueles alumnos que non consigan superar a asignatura en xuño, deberán entregar 
varios traballos prácticos en setembro, que dependerán das súas carencias de 
aprendizaxe e contarán un 60% da nota. O outro 40% o aportará o exame teórico. 
Os alumnos de 4º (incluido alumnos que asisten a  programa de reforzo) que teñan 
pendente Epev de 3º terán que realizar 3 traballos,un por trimestre ou presentarse ó 
examen que se realiza en maio. 
3.7 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
O alumno deberá  facerse responsable de traer o material mínimo, a saber: dous lapis 
de grafito, un duro e outro brando; pinturas plásticas ou témperas de cor maxenta, 
amarelo e cián e tonos branco e negro; dous pinceles, un groso e outro fino; un prato e 
un vaso, ámbolos dous de plástico, e un farrapo; cartolinas cando sexa necesario; un 
cortante e unhas tesoiras. Tamén  deberá dispor de regra, escadro, cartabón e compás 
e de folios. 
O departamento proporcionará material específico para determinadas actividades 
(imprimacións, fotocopias, tintas de gravado…). 
3.8 PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS 
TRANSVERSAIS. 
Dadas as peculiaridades desta asignatura, un dos principais puntos será o desenrolo da 
sensibilidade cara o patrimonio artístico colectivo, a súa conservación, o seu disfrute. 
Tratarase de inculcar o respecto ás diferentes manifestacións artísticas como aspecto 
puntual dun respecto xeralizado cara as opinións dos demais, malia que non se perda o 
espírito crítico e o criterio persoal. 
  Desde esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso 
alumnado para que os apliquen á súa vida cotiá. Entre outros valores traballaranse os 
seguintes:  
 Educación para a saúde  
- Desenvolver hábitos de saúde e evitar situacións sociais de risco. 
- Adquirir un coñecemento do corpo, das súas principais anomalías e enfermidades, e 
da forma de previlas e curalas: anorexia, bulimia, alcoholismo, adiccións,… 

 Educación  ambiental.  
- Desenvolver compromisos éticos: consumo responsable,  aforro enerxético, a 
reciclaxe, sensibilidade fronte as lacras do noso tempo como a contaminación en todas 
as súas variantes, a deforestación, a perda da biodiversidade, etc… 



 

 

 Educación para a paz. 
 -Abordar o tema  como un asunto que se relaciona coas condutas dos alumnos e 
alumnas; cuestións como o respecto, a observancia das normas, a denuncia dos 
abusos,  a toma de partido con criterios de xustiza e imparcialidade en aqueles 
conflitos nos que se vexan envoltos, etc… 

 Educación para a igualdade.  
-Educar para a erradicación do sexismo, para o respecto e a responsabilidade nas 
relacións sexuais baseada nunha correcta información sobre a transmisión de 
enfermidades de transmisión sexual e a prevención de embarazos non desexados.  
Educación para o consumo. 
-Desenvolver un coñecemento dos mecanismos de mercado, así como os dereitos do 
consumidor. 
Educación multicultural 
-Desenvolver un espíritu de tolerancia, respecto e valoración crítica de actitudes, 
crenzas, formas de vida.....de persoas ou grupos pertencentes a sociedades ou culturas 
diferentes á nosa. 
Educación para a convivencia. 
- Favorecer o diálogo como forma de solucionar as discrepancias entre individuos e 
grupos. 
-Respectar a autonomía, as formas de pensar e os comportamentos doutros. 
Educación e seguridade viaria. 
- Promoveranse accións para a prevención de accidentes de tráfico, coa finalidade de 
que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuarios das vías, en calidade 
de peóns, viaxeiros/as e condutores de bicicletas ou vehículos a motor, respecten as 
normas e sinais e se favoreza a convivencia e tolerancia. 
3.9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
Ao longo do presente curso académico o centro desenvolverá un “Proxecto 
interdisciplinar de centro” cuxo centro de interese será “As Viaxes”. No marco deste 
proxecto, o Departamento de Debuxo colaborará coma así o fixo en cursos académicos 
anteriores. 
Realizaranse pequenas excursións aos centros de exposición artística locais en función 
da súa programación, non dispoñible no intre de escribir isto. 
Realizarase a gravación dunha curta (localizacións sen determinar) 

3.10  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
Para conseguir os obxectivos marcados e atendendo á diversidade do alumnado 
estableceranse actividades de diferentes características e con distintas finalidades.  
actividades de análise, de desenvolvemento, de observación, de síntese,  actividades 
de reforzo e ampliación. 
Existirá unha atención individualizada aos alumnos que suspenderon o curso anterior. 
Tamén se estimulará a aqueles alumnos que manifesten unhas aptitudes 
particularmente brillantes no eido das artes plásticas, aconsellándolles de cara as 
opcións académicas e profesionais que podan tomar. 
Ademais, en colaboración co Departamento de Orientación, estudiaranse os casos de 
alumnos/as con necesidades educativas especiais, para realizar, se fose o caso as 
adaptacións curriculares pertinentes. 



 

 

3.11 AVALIACIÓN ( procedementos , instrumentos 
, criterios de cualificación e recuperación). 

Ó inicio de cada unidade didáctica realizarase unha avaliación inicial para coñecer os 
coñecementos previos do alumnado. Realizarase unha avaliación continua que 
constate a evolución de cada un dos alumnos. Para iso desenrolarase o concepto de 
“caderno de campo”, no que se recollan todos os contidos teóricos desenvolvidos na 
aula e fóra dela, o proceso creativo en todas as súas etapas (concepción, bosquexo, 
obra final cando isto sexa posible pola cuestión do tamaño do soporte).  Sen entregar o 
caderno á fin de cada avaliación e ao remate do curso non será posible aprobar. 
Procurarase personalizar a avaliación potenciando o coñecemento individual e das 
circunstancias que podan influír no labor do alumno atendendo ao seu rendemento, á 
súa actitude e ao seu interese. 
Haberá probas teóricas nas que se recollan os conceptos tratados na clase. 
Cada contido conterá actividades dabondo que dean lugar a obras susceptibles de 
seren avaliadas de acordo cos seguintes aspectos: 

- Competencia clave. 
- Estándares de aprendizaxe. 
- Capacidade expresiva. 
- Creatividade. 
-  Uso de materiais (cada alumno debe facerse responsable dos elementos que 

necesite ou lle sexan requiridos para os traballos e exercicios, así como de 
traelos sempre que sexa preciso) . 

- Aplicación do coñecemento teórico adquirido. 
- Senso estético. 
- Uso do vocabulario específico. 
- Capacidade de observación. 

A actitude do alumno fronte a materia, no senso de hábito e regularidade, e a 
pulcritude na realización dos traballos e do caderno, serán valoradas especialmente. A 
actitude do alumno perante a asignatura, a súa regularidade e hábitos no traballo así 
como no caderno serán valoradas especialmente. 
 A recuperación desta asignatura realizarase entregando todos os traballos non 
realizados no seu momento, refacendo aqueles que o profesor determine como 
necesarios, ou a través de exercicios novos de reforzo dos conceptos que o docente 
considere necesario (exames ou exercicios prácticos). 
En xeral e para estabrecermos porcentaxes, necesarias a nivel estadístico, os 
coñecementos teóricos valerán un 30% da nota, os procedementos un 50% e a 
actitude un 20%. Non acadar o aprobado en calquera destes apartados suporá o 
suspenso na asignatura.  
1ª AVALIACIÓN: contémplase unha proba escrita na segunda semana de decembro. 
2ª AVALIACIÓN: realizarase unha proba escrita a segunda semana de marzo. 
3ª AVALIACIÓN: o exame final terá lugar a segunda semana de xuño. 
-Procedementos para avaliar a propia programación. 
Este departamento considera a programación coma un instrumento aberto e flexible e, 
como tal, pode ser modificado para adaptalo ás necesidades e características 
particulares de cada alumno ou grupo. 
Teranse en conta os resultados obtidos no curso  de cara a potenciar os ámetos nos 



 

 

que se teñan detectado carencias e estimular aqueles nos que o alumno destaque 
particularmente. Analizarase a involucración dos alumnos nos distintos traballos asi 
como a eficacia dos mesmos cara o logro dos obxectivos marcados. 
3.12 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  CLAVE. 
-Comunicación lingüística (CCL): 
 A asignatura potenciará o uso do vocabulario específico referido á expresión artística 
e a exploración de diferentes canles de comunicación. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
- Respetar as normas de comunicación en cualquer contexto. 
- Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes registros nas 

diversas situacións comunicativas. 
-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT):  
A área é unha oportunidade para utilizar a linguaxe simbólica, asi como a 
profundización de aspectos espaciais da realidade e a súa representación gráfica. 
Xa dende a escola pitagórica estabrécense lazos entre a aritmética e a xeometría, unha 
das polas máis importantes desta asignatura. Tamén se entrenan procedementos 
relacionados co método científico, como son a observación, a experimentación, o 
descubrimento, a reflexión e a análise. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Interactuar co medio natural de forma respetuosa. 
- Aplicar métodos científicos rigurosos para mellorar a comprensión da 

realidade. 
- Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 
- Conocer e utilizar elementos matemáticos básicos. 
- Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no entorno natural. 

-Conciencia e expresións culturais (CCEC): 
 A creación de obra é outro dos piares desta asignatura, sendo unha labor que require 
capacidade de observación e de análise do que nos arrodea, dende un prisma de 
respecto ao entorno que parte da súa valoración inicial. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Expresar sentimentos e emocións dende códigos artísticos. 
- Valorar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e 

gusto pola estética. 
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético 

 -Competencia dixital (CD):  
Nesta área potenciarase o uso de ferramentas tecnolóxicas para a creación de 
produccións audiovisuais 

Os descriptores que priorizaremos serán: 
- Emplear distintas fontes para a búsqueda de información. 
- Elaborar información propia derivada da obtida a través dos 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 construcción de conocemento. 

-Competencias sociais e cívicas (CSC): 



 

 

 O respecto ás obras dos compañeiros, a súa crítica e análise poderado, conleva a 
creación de recursos de relación co seu entorno social inmediato, extrapolable á súa 
vida social allea ao centro educativo. 
Realizaranse produccións artísticas en equipo para fomentar a cooperación, o respeto, 
e a tolerancia. 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Reconocer a riqueza e diversidade de opinións e ideas. 
- Desarrollar a capacidade de diálogo cos demáis en situacións de convivencia e 

traballo e para a resolución de conflictos. 
- Aprender a comportarse dende o conocemento dos distintos valores. 

-Aprender a aprender (CAA): 
Esta materia contribuirá á competencia de aprender a aprender na medida en que 
favorece a reflexión sobre os procesos e a propia experimentación creativa, xa que 
esta implica a toma de conciencia das propias capacidades e recursos, así como a 
aceptación dos propios erros. 
 O proceso de creación no eido plástico conleva a asimilación de conceptos teóricos 
que desembocan nunha obra física; isto fai que se reforce a aprendizaxe, xa que na 
arte non ten senso a mera asimilación de teoría, o debuxo técnico non se concibe se 
non ten unha materialización.  
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 
- Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe 
- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en 

funcióndos resultados intermedios. 
- Evaluar a cosecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE):  
En todo proceso de creación hai que convertir unha idea nun producto. Este proceso 
sitúa ó alumno ante un proceso que lle obliga a tomar decisións de maneira autónoma. 
Esto xunto co espíritu creativo, a experimentación, a investigación e a autocrítica, 
fomentan a iniciativa e o espiritu emprendedor 
Os descriptores que priorizaremos serán: 

- Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
- Xestionar o traballo en grupo, coordinando tarefas e tempo. 
- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a cosecución de 

obxectivos. 
- Mostrar iniciativa persoal para comenzar e promover accións novas. 

3.13  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.      
 O departamento de Debuxo colaborará con outros departamentos en distintas 
actividades (proxecto de centro, magosto, nadal, entroido..), actividades 
extraescolares e saidas do centro. 
 Así poderanse desenvolver actividades variadas para a vida social do centro e facerlles 
ver ó profesorado e alumnado da interconexión entre o centro e a realidade exterior 
para a que se preparan ós estudantes así como estimular unha boa convivencia entre 
todos.  
-Procurarase incidir positivamente na convivencia do alumnado entre sí, co 
profesorado, co persoal non docente e coas súas familias.  
-Intentarase dialogar co alumnado, interesarase por eles e elas e a súa contorna para 



 

 

crear un clima de convivencia que dende o mutuo respecto favoreza a aprendizaxe e a 
formación do alumnado. 
-Nas clases, cortarase radicalmente calquera actitude individual ou colectiva que incida 
negativamente na convivencia entre as persoas presentes na aula e/ou que dificulte o 
normal desenvolvemento das clases. 
3.14  PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA PERSONALIZADA PARA O ALUMNADO 
REPETIDOR. 
Existirá unha atención individualizada aos alumnos que suspenderon o curso anterior. 
Coa intención de que as actividades sexan  motivadoras e enriquecedoras para o 
alumnado repetidor e así conseguir os obxectivos marcados e atendendo á diversidade 
do alumnado plantexei actividades de diferentes características e con distintas 
finalidades.  actividades de análise, de desenvolvemento, de observación, de síntese, 
actividades de reforzo e ampliación. 
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Xustificación da súa presenza no centro 

 

A presenza do ensino relixioso na escola responde, en primeiro lugar, á importancia 

que esta asignatura ten dentro da educación para que o alumno poida conseguir un 

desenvolvemento pleno e integral da súa personalidade. A necesidade de sentido do 



 

 

ser humano é unha evidencia á que a escola necesariamente debe dar resposta. A 

educación da dimensión relixiosa é parte fundamental para a maduración da persoa. 

Non podería existir unha formación integral e unha educación de calidade, si non se 

permitise o desenvolvemento de todas as dimensións inherentes ao ser humano, entre 

as cales atópase a relixiosa. Esta capacidade básica da persoa adquire o seu auténtico 

cumprimento cando se descobre o sentido da vida. O ensino da relixión católica nos 

centros escolares axudará aos estudantes a ensanchar os espazos da racionalidade e 

adoptar unha actitude de apertura ao sentido relixioso da vida, sexa cal fora a súa 

manifestación concreta. 

O ensino da relixión católica na escola responde á necesidade de respectar e ter en 

conta o conxunto de valores e significados nos que a persoa naceu como hipótese 

explicativa da realidade e que se denomina tradición. 

Para iso, a relixión católica pretende contribuír á educación integral do estudante en 

dúas direccións. Por unha banda, responde á dimensión relixiosa de todo ser humano 

e, por outra, introdúceo na realidade á luz dunha hipótese ofrecida por unha historia e 

unha tradición. Deste xeito, promovese o recoñecemento dun sentido da existencia 

dun xeito coherente co propio desenvolvemento psico-evolutivo do alumnado 

 

Profesorado que a impartirá neste curso académico 2015/2016   

A xefatura do departamento de Relixión e Moral Católica está a cargo de María 
Dolores Guerra Castelao, profesora que desenvolve a súa actividade impartindo as 
clases en tódolos cursos e niveis de secundaria, xa que o departamento está 
configurado de maneira unipersoal.  

A Xefatura de Departamento será realizada os xoves de 11:00h a  11:50h  

Currículo da materia 

O desenvolvemento do currículo se estrutura en catro grandes bloques que pretenden 

recoller o saber antropolóxico cristián acumulado ao longo dos séculos. Eses bloques 

parten do sentido relixioso do home, continúan co estudo da revelación; Deus 

maniféstase ao home e faino nunha historia concreta, con personaxes e situacións que 

o alumnado debe coñecer e que contribuirán á súa comprensión do mundo. Dita 

revelación culmina en Xesús Cristo e a mensaxe evanxélica, centro do terceiro bloque 

do currículo e eixe vertebrador da asignatura. Para rematar, estúdase a Igrexa como 

manifestación da presenza continuada de Xesús Cristo na historia. Convén subliñar, 

que lonxe dunha finalidade catequética ou de adoutrinamento, o ensino da relixión 

católica ilustra aos estudantes sobre a identidade do cristianismo e a vida cristiá. 

A estrutura do currículo de Educación Secundaria intenta poñer de manifesto a 

profunda unidade e harmonía da iniciativa creadora e salvífica de Deus. 



 

 

 O primeiro bloque parte dos datos máis evidentes: a constatación da realidade das 

cousas e os seres vivos, de modo especial o home. Impónllenos a súa existencia como 

dato evidente. Nun segundo paso, si a persoa non se queda no primeiro impacto ou 

simple constatación da súa existencia, ten que recoñecer que as cousas, os animais e o 

ser humano non se dan ao ser a si mesmos. Logo Outro os fai ser, os chama á vida e 

mantenlla. Por iso, a realidade en canto tal é signo de Deus, fala da súa existencia. 

A iniciativa creadora de Deus ten unha finalidade: establecer unha relación de amizade 

co home. É dicir, Deus creou ao ser humano para que sexa feliz en relación con El. Os 

relatos bíblicos da Creación e o Paraíso exemplifican belamente a finalidade da 

creación da persoa e do mundo enteiro para o seu servizo. Da súa orixe creatural e da 

súa chamada a participar na amizade con Deus xorde a súa dignidade inviolable. 

O ser humano pretende apropiarse do don de Deus prescindindo del. Nisto consiste o 

pecado. Este rexeitamento de Deus ten como consecuencia no ser humano a 

imposibilidade de ser feliz. Dado que a súa natureza está feita para o ben, a súa 

experiencia de mal e de límite faille añorar a plenitude que el non pode darse por si 

mesmo e busca dalgún modo restablecer a relación con Deus. Esta necesidade do ben, 

o desexo de Infinito que caracteriza ao ser humano exprésase nas relixións como 

procura do Misterio. 

A esta procura humana responde manifestándose na historia. Para iso, elixe un home, 

Abrahán, do que formará o pobo de Israel, con quen establece unha alianza no monte 

Sinaí. A través de feitos e palabras Deus irá dándose a coñecer aos homes dese pobo. 

Todo este acontecer histórico da manifestación de Deus está recollido nos libros 

sagrados da Biblia. Neste conxunto de libros non só se recolle as diferentes 

intervencións de Deus na historia, senón tamén o ensino que comunica ao seu pobo 

para que viva unha vida santa; unha sabedoría que influirá positivamente na vida do 

pobo de Israel e, co tempo, no mundo enteiro. 

A historia de Israel exemplifica a traizón e rebelión dos homes ante a iniciativa 

amorosa de Deus e ao mesmo tempo pon en evidencia a constante fidelidade divina. A 

promesa dun salvador cumprirase en Cristo Xesús. 

Xesús, o Fillo de Deus, faise presente na historia para levar a cabo a misión 

encomendada polo Pai. En Xesús Cristo cúmprese o desexo de felicidade que o home 

descobre no seu corazón. 

Xesús non só desvela o misterio humano e lévao á súa plenitude, senón que manifesta 

o misterio de Deus, fainos coñecer que o verdadeiro Deus é comuñón: Deus un e trino. 

Aqueles que participan da vida de Cristo forman a Igrexa, que é a gran familia de Deus. 

Continuamente xerada pola acción de Xesús Cristo a través dos sacramentos, ponse no 

mundo como inicio dun mundo novo, dunha cultura nova. A Igrexa é a prolongación de 

Cristo no tempo e o espazo. Só nela a persoa humana atópase co Xesús Cristo vivo. 

A vida eclesial é alimentada e servida mediante os diferentes sacramentos instituídos 

por Xesús Cristo, está rimada polos tempos litúrxicos, exprésase na oración 

comunitaria e a caridade, frutifica na xeración dunha civilización do amor. 



 

 

Estes catro bloques que compoñen a asignatura de relixión católica permiten o 

coñecemento de si mesmo, da realidade e dos problemas que esta suscita.  

 

Desenvolvemento da estrutura do currículo para 1º e 3º da E.S.O segundo a 

LOMCE,   2º e 4º seguen a programación anterior. 

 

 CURRICULO DE 1º CURSO DE E.S.O  

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

Contidos 

A realidade creada e os acontecementos son signo de Deus. 

Criterios de avaliación 

1. Recoñecer e valorar que a realidade é don de Deus. 
   2. Identificar a orixe divina da realidade. 
   3. Contrastar a orixe da creación nos diferentes relatos relixiosos achega da creación. 
   4. Diferenciar a explicación teolóxica e científica da creación.   

Estándares de aprendizaxe   avaliables 

  1.1 Expresa por escrito sucesos imprevistos nos que se recoñece que a realidade é 
dada. 

   1.2 Avalía, compartindo cos seus compañeiros, sucesos e situacións nas que queda de 
manifesto que a realidade é don de Deus. 

   2.1 Argumenta a orixe do mundo e a realidade como froito do designio amoroso de 
Deus. 

   3.1 Relaciona e distingue, explicando coas súas palabras, a orixe da creación nos 
relatos míticos da antigüidade e o relato bíblico. 

   4.1 Coñece e sinala as diferenzas entre a explicación teolóxica e científica da creación. 
   4.2 Respecta a autonomía existente entre as explicacións, teolóxica e científica, da 

creación.   

Bloque 2. A revelación: Deus interveñe  na  historia 

Contidos 

   A historia de Israel: elección, alianza, monarquía e profetismo. 

Criterios de avaliación 

1. Coñecer, contrastar e apreciar os principais acontecementos da historia de Israel. 
   2. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus usou nas 

distintas etapas da historia de Israel. 



 

 

   3. Distinguir e comparar o procedemento co que Deus se manifesta nas distintas 
etapas da historia de Israel. 

     Estándares de aprendizaxe avaliable 

   1.1 Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais acontecementos e 
personaxes da historia de Israel. 

   1.2 Mostra interese pola historia de Israel e dialoga con respecto sobre os beneficios 
desta historia para a humanidade. 

   2.1 Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras de Deus nos que identifica a 
manifestación divina. 

   3.1 Recorda e explica construtivamente, de modo oral ou por escrito, accións que 
reflicten o desvelarse de Deus para co pobo de Israel. 

  Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da  Historia da Salvación 

Contidos 

      A divinidade e humanidade de Xesús. 
     Os evanxeos: testemuño e anuncio.    
     Composición dos evanxeos. 

Criterios de avaliación 

1. Distinguir en Xesús os trazos da súa natureza divina e humana. 
   2. Identificar a natureza e finalidade dos evanxeos. 
   3. Coñecer e comprender o proceso de formación dos evanxeos.   

Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

1.1 Identifica e clasifica de xeito xustificado as diferenzas entre a natureza divina e 
humana de Xesús nos relatos evanxélicos.  

   1.2 Esfórzate por comprender as manifestacións de ambas naturezas expresadas nos 
relatos evanxélicos. 

 2.1 Recoñece a partir da lectura dos textos evanxélicos os trazos da persoa de Xesús e 
deseña o seu perfil. 

   3.1 Ordena e explica coas súas palabras os pasos do proceso formativo dos evanxeos. 

Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na  historia: da Igrexa 

Contidos 

    A Igrexa, presenza de Xesús Cristo na historia.   
    O Espírito Santo edifica continuamente a Igrexa. 

Criterios de avaliación 



 

 

1. Comprender a presenza de Xesús Cristo hoxe na Igrexa. 
     2. Recoñecer que a acción do Espírito   Santo dá vida á Igrexa. 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

1.1 Sinala e explica as distintas formas de presenza de Xesús Cristo na Igrexa: 

sacramentos, palabra de Deus, autoridade e caridade. 

   2.1 Coñece e respecta que os sacramentos son acción do Espírito para construír a 

Igrexa. 

   2.2 Asocia a acción do espírito nos sacramentos coas distintas etapas e momentos da 

vida. 

   2.3 Toma conciencia e aprecia a acción do Espírito para o crecemento da persoa. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

A formación relixiosa e moral católica pretende profundar nos contidos que os 
alumnos estudaron na etapa anterior, o mesmo tempo que trata de contribuír a unha 
calidade da educación dende a proposta e desenvolvemento duns coñecementos, 
valores e actitudes que conforman o seu propio currículo. E faino desenvolvendo 
especialmente a capacidade transcendente 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.  

Unha escola ten a misión de formar homes e mulleres conscientes críticos, libres e 
creadores. O que esixe unha formación sólida sobre o feito relixioso e, en concreto, en 
canto a esta asignatura compete, unha exhaustiva presentación do feito relixioso 
conformado na relixión católica.  

A formación relixiosa desenvolvese na escola nun diálogo auténtico coa realidade 
cultural. Un diálogo fecundo e responsable con esa cultura -composta por ideas, 
principios, valores, modos de vida-  a luz do Evanxeo, que na súa perenne actualidade 
ilumina o máis profundo do ser humano e proxecta unha libre e valorativa visión ante 
a realidade cultural, o mesmo tempo que poida aclarar e responder as grandes 
preguntas que o alumno se fai a si mesmo e que ha de asumir como opción libre e 
persoal. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

O C.P.I. Eusebio Lorenzo Baleirón é un centro escolar que engloba nás súas aulas a 

educación infantil, primaria e secundaria, atópase situado no Concello de Dodro situado 

na comarca do Sar. 

O concello de Dodro está emplazado na vertente dereita do río Ulla, limite ao concello 

de Rois, ao leste con Padrón e ao oeste cos municipios de Lousame e Rianxo. 

 

 



 

 

A maior parte da poboación activa dedícase ao sector servizos, o sector gandeiro está en 

declive e o agrícola só é un suplemento da economía doméstica, tamén ten unha granxa 

avícola e outra cinexética.  

Posúe un importante patrimonio histórico : Mamoas, Petroglifos, Castros, Cruceiros, 

Igrexas e Pazos, e un importante legado etnográfico como é o conxunto de Hórreos de 

Lavandeira na parroquia de Imo. 

Tanto as marismas de Dodro como as Brañas de Laíño son de interese ecolóxico e 

faunístico. 

 

 

CONTRIBUCIÓN  DA ÁREA DE RELIXIÓN Á ADQUISICIÓN DAS  

 

COMPETENCIAS  CLAVE. 

 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

 

 O diálogo da fe coa cultura contribúe á competencia da comunicación 

lingüística, na medida en que esixe exercitarse na escoita da palabra de Deus, a 

exposición dos seus contidos e aplicación a cultura e ás distintas formas de vida social. 

 É propio da ensinanza  relixiosa católica  a utilización dos diversos modos de 

comunicación que  a acción de Deus sobre o home  empregou. A súa revelación é  

abondosa nas diferentes linguaxes: bíblico e a súa riqueza de expresión e simboloxía;  

doutrinal e a súa precisión conceptual, analítica e argumental; litúrxico  e a súa 

proximidade  ao linguaxe  dos símbolos do pobo cristián, a linguaxe. 

 A ensinanza relixiosa fai posible unha verdadeira comunicación lingüística, ó 

empregar as linguaxes na súa expresión verbal  ou escrita, explícitos ou implícitos nas 

diversas fontes. Os elementos motivadores da realidade evanxélica posibilitan o 

enriquecemento do vocabulario. 

 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

 A área da relixión contribúe a expresar as ideas con rigor, orden e a aprender a 

argumentar os diferentes contidos da dita ensinanza, estimando e enxuiciando a lóxica 

da dita argumentación. 

 O desenvolvemento da ensinanza da relixión axuda a conseguir  a competencia 

da busca da  verdade a través da razón e do razoamento hipotético-deductivo, sin 

esquecer que a fe e a ciencia deben de ir sempre da man para poder conseguir novas 

técnicas e explorar novos campos tecnolóxicos que faciliten a vida das persoas tendo en 

conta os valores de Xesús. 

 

 

Competencia dixital. 

 

 A ensinanza relixiosa  escolar integra o emprego das tecnoloxías da información e a 

comunicación para informar, aprender e comunicarse. 



 

 

 Busca, obten e analiza información sobre os diferentes elementos da realidade  

relixiosa, procesaa e comunicaa transformándoa en coñecemento. 

 O emprego das TIC na ensinanza relixiosa escolar como instrumento de traballo 

intelectual que transmite e xera información e coñecemento vese  facilitada pola 

interrelación entre grupos que permiten este intercambio. 

 O uso das diversas tecnoloxías e as súas linguaxes vese reforzado pola súa 

aplicación nos contidos da área. 

 Este proceso que ten  lugar na área facilita valorar, avaliar e contrastar o 

adquirido, xerando e aportando á persoa autonomía sentido crítico e reflexivo á hora de 

tratar e empregar a información responsablemente. 

 

 

Competencia para aprender a aprender. 

 

 A relixión católica contribúe igualmente o desenvolvemento da competencia  de 

aprender a aprender, fomentando as capacidades a través da educación, o impulso do 

traballo en equipo, a síntese da  información e opinión. 

 A ensinanza relixiosa axuda aos alumnos a seren protagonistas do seu propio 

aprendizaxe como resposta a vontade de Deus de que o ser humano colabore activa e 

libremente có plan por Él establecido. Por todo iso , aprender a prender  con leva non só 

unha proposta consensuada de sentimentos, valores e actitudes, se non tamén un marco 

de referencia aceptado voluntariamente segundo as súas conviccións , que será crisol   

na busca da verdade e do ben. 

 

 

 

Competencia social e cívica. 

 

 A área da relixión contribúe á esta  competencia favorecendo a comprensión da 

estrutura e funcionamento de determinados grupos sociais. Nesta área os alumnos tamén 

aprenden a cooperar, convivir, exercer a cidadanía e comprometerse na mellora da 

sociedade, grazas aos modelos de participación litúrxica e aos proxectos da acción 

social dos grupos relixiosos, así como a formulación de xuízos  éticos e a aplicación de 

normas de conduta coherentes coas súas crenzas e sentido da vida. 

 Tanto o  coñecemento dos grupos relixiosos como a reflexión ética contribúen a 

tomar conciencia e adquirir destrezas necesarias para a resolución de conflitos sociais, e 

expresar con naturalidade e espírito de diálogo  o contido  das propias ideas  e visión do 

mundo. 

 

 

Competencia do sentido de iniciativa e espíritu emprendedor 

 

A competencia para o sentido de iniciativa e espírito emprendedor non poderá realizarse 

no alumno si non comeza xa a adestrarse no coñecemento de si mesmo, no seu ser máis 

profundo, nas súas potencialidades, na súa dignidade e no seu sentido. A formación 

relixiosa católica aporta a devandita competencia unha cosmovisión que dá sentido á 

vida e, xa que logo, ao sentido da cultura e da identidade mesma da persoa humana. 

Unha cosmovisión que fai posible a formación integral do alumno fronte a visións 

parciais e determinantes da liberdade propia e poida desenvolver as súas capacidades 

para experimentar, explorar e conseguir novas metas.    



 

 

En síntese, o ensino relixioso católica non se reduce a un ensino de valores; diríxese á 

persoa concreta nas súas raíces, nas súas posibilidades humanas e, sobre todo, diríxese 

ao ser humano na súa finalidade transcendente. Todo iso con leva o ofrecemento do 

Evanxeo de salvación de Xesús Cristo, para que, unha vez coñecido, xurda a 

humanidade nova feita de homes novos conforme ao designio de Deus. 

  

Conciencia e expresións culturais 
A relixión e moral católica aporta á competencia  conciencia e expresións culturais, 

unha valoración crítica da cultura á luz do evanxeo, motivando ao mesmo tempo o 

aprecio da propia cultura e estímaa adecuada doutras tradicións culturais e relixiosas.  

A cultura e a historia europea occidental, e a propia historia e cultura española, non 

poden ser comprendidas e asumidas si prescíndese do feito relixioso presente sempre na 

historia cultural dos pobos. 

 

 

 

 Obxectivos xerais da educación secundaria 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas 
alumnas as capacidades que lles permitan:  
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 
persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade 
de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha 
sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 
violencia contra a muller.  
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, 
os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.  
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 
sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no 
campo das tecnoloxías, especialmente as da información e da comunicación.  
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.  
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades.  
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e 
galega, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 
estudo da literatura.  



 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado.  
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 
dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.  
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 
Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, co consumo, co 
coidado dos seres vivos e co medio, contribuíndo á súa conservación e mellora.  
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

 

 

 OBXECTIVOS DA ÁREA DE RELIXIÓN E MORAL CATÓLICA NA ESO  
 
A área de Relixión e Moral Católica fundaméntase nas esixencias que leva consigo 
desenvolver, na escola, a educación integral e a aplicación duns dereitos expresados 
na Declaración universal de dereitos humanos (1948, artigo 26.3); na Constitución 
española (1978, artigo 27.3); no Pacto internacional de dereitos humanos, económicos, 
sociais e culturais (1966, artigo 13.3); na Carta dos dereitos fundamentais da Unión 
Europea (2000, artigo 10 e 14.3), etc. Ademais, está garantida polo acordo subscrito 
entre o Estado español e a Santa Sé sobre ensinanza e asuntos culturais (3-1-1979).  
A práctica destes dereitos leva consigo unha ensinanza relixiosa escolar e confesional. 
Esta ensinanza concrétase na área de Relixión e Moral Católica, unha materia 
específica e rigorosamente escolar, ordinaria para os que a soliciten, equiparable ao 
resto das materias no rigor científico, na formulación dos seus obxectivos e contidos, e 
na súa significación educativa dentro do currículo. Así mesmo, contribúe á formación 
integral do alumnado e ao pleno desenvolvemento da persoa en todas as súas 
capacidades.  
A área de Relixión Católica é unha materia opcional curricular de carácter confesional. 
A súa identidade resúmese nas súas «Finalidades Educativas» ou «Obxectivos Xerais». 
Estes deben ser a meta e a directriz no seu deseño e o seu desenvolvemento curricular 
(realización da programación xeral de curso, de cada unidade didáctica, etc.). As 
seguintes «Finalidades educativas da Educación Secundaria», sinalan as metas finais a 
que deben conducir todo curso e unidade didáctica de Relixión Católica.  
 
Obxectivos xerais da área de Relixión Católica de Educación Secundaria:  
1. Educar a dimensión transcendente e relixiosa, e a el partindo da experiencia 
humana e «desde» e «para» a vida persoal, social, relixiosa e ambiental.  
2. Favorecer a maduración e o desenvolvemento integral da personalidade do 
alumnado desde unha educación humanista, relixiosa e católica de calidade.  
3. Facilitar a elaboración do proxecto persoal de vida desde unha educación en valores 
e virtudes humanas, morais, cívicas, democráticas, relixiosas e cristiás.  
4. Presentar a visión cristiá da persoa e a historia desde a realidade cotiá, desde o 
respecto e en diálogo coas principais relixións, antropoloxías e cosmovisións de hoxe.  
5. Ofrecer a cultura relixiosa e a mensaxe cristiá-católica en diálogo cos testemuños de 
persoas exemplares e os problemas e interrogantes do mundo actual.  



 

 

6. Educar a dimensión cívica e moral desde a aplicación de testemuños exemplares, 
valores, virtudes e compromisos para resolver problemas humanos e sociais.  
7. Desenvolver unha ensinanza-aprendizaxe da relixión que promova a apertura ao 
Misterio, ao sentido relixioso da vida, á experiencia relixiosa e á educación na fe.  
8. Promover as competencias necesarias para dar un sentido pleno á vida e elaborar 
respostas de sentido último ante as dificultades máis existenciais e cotiás.  
9. Educar na participación social e na práctica de compromisos solidarios que melloren 
o medio, as relacións interpersoais e a vida pública.  
10. Valorar a intelixencia espiritual para fortalecer o mundo interior do alumnado e a 
súa capacidade de autocoñecemento, aceptación, meditación, relaxación, paz 
interior...  
11. Favorecer o diálogo e a crítica construtiva entre as mensaxes relixiosas e cristiás e a 
actual cultura audiovisual, especialmente a da televisión e as TIC.  
12. Desenvolver a dimensión humanista e cívica do alumnado desde a ética universal 
dos dereitos humanos e a doutrina social da Igrexa católica.  
13. Educar a intelixencia emocional para elixir e fortalecer os mellores sentimentos, e 
así ser máis feliz cun mesmo, con Deus, cos demais e coa natureza. Introdución á 
programación  
14. Coñecer a Relixión e Moral Católica desde as TIC, a investigación, a aprendizaxe 
cooperativa e a participación en equipos de traballo.  
15. Ofrecer unha ensinanza integral da Biblia, promovendo a cultura bíblica e a 
aplicación das súas ensinanzas para ser máis feliz na vida persoal e social.  
 
Obxectivos xerais da área de Relixión Católica para 1.º de Educación Secundaria:  
1. Coñecer e comparar criticamente as relixións da antigüidade coa realidade, co 
cristianismo e cos seus principais valores e virtudes.  
2. Investigar e interpretar correctamente o sentido relixioso e cristián sobre a creación 
e a moral católica do medio.  
3. Describir e valorar as características da Historia da Salvación e como Deus se revela 
e intervén na historia da humanidade.  
4. Comprender e indicar os principais feitos da vida de Xesús de Nazaret, a súa 
mensaxe de salvación e os seus milagres, así como a súa centralidade na Historia da 
Salvación.  
5. Coñecer e enumerar as principais características dos Evanxeos, a moral de Xesús de 
Nazaret e a moral cristiá.  
6. Expresar e valorar as características da resurrección de Xesús Cristo en relación cos 
Evanxeos, a Historia da Salvación e as investigacións actuais sobre a vida despois da 
morte.  
7. Investigar e describir as características do sacramento do Bautismo en relación con 
Xesús Cristo e a súa presenza na Igrexa.  
8. Coñecer e expresar as características do sacramento da Eucaristía en relación con 
Xesús Cristo e a súa presenza na Igrexa e na misa.  
9. Recoñecer e valorar as características da Confirmación e a presenza do Espírito 
Santo neste sacramento e na vida da Igrexa.  
10. Desenvolver a intelixencia espiritual por medio da reflexión e da interiorización das 
experiencias espirituais do patriarca Xosé: a natureza, o autocoñecemento, a 
contemplación e a reflexión sobre feitos da vida diaria.  



 

 

11. Promover a intelixencia emocional por medio do coñecemento e a vivencia dos 
sentimentos de relixiosidade, loanza, alegría, resurrección, oración, sacrificio, fortaleza 
e desexo de Deus.  
12. Tomar conciencia da importancia de clarificar, elixir e practicar os valores do 

hinduísmo e o cristianismo, as benaventuranzas, os Dez Mandamentos, a humanización, 

a confianza, a fraternidade, a esperanza, o compartir e a autenticidade. 

 

 

 

DESCRITORES 

 

 

COMPETENCIAS, INDICADORES E DESCRITORES 

  

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Indicadores: 

-Coidado do contorno ambiental e dos seres vivos 

-Vida saudable 

-A ciencia no día día 

-Manexo de elementos matemáticos 

-Razoamento lóxico e resolución de problemas 

Descritores: 

*Interactuar  co contorno natural de xeito respectuoso. 

*Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

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

repercusións para a vida futura. 

*Desenvolver e promover hábitos de vida saudables en canto á alimentación e ao 

exercicio físico. 

* Criterios persoais sobre a visión social e estética do corpo  humano fronte ao coidado 

saudable deste. 

*Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá 

*Aplicar métodos científicos rigorosos par mellorar a comprensión da realidade 

circundante e comprender o que acontece arredor nosa. 

*Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

*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. 

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

Competencia en comunicación lingüística. 

Indicadores: 

-Comprensión oral e escrita. 

-Expresión oral e escrita. 

-Normas de comunicación. 

-Comunicación noutras linguas. 

Descritores: 

*Comprender o sentido dos textos escritos. 

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



 

 

*Gozar coa lectura. 

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

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

para elaborar textos escritos. 

*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. 

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

desta. 

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

materias cotiás diversas. 

 

Competencia dixital 

Indicadores: 

-Tecnoloxías  da información  

-Comunicación audiovisual 

-Utilización de ferramentas  dixitais 

Descritores 

*Empregar distintas fontes para a busca da información 

*Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade 

*Comprender as mensaxes  que veñen dos medios de comunicación 

*Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento 

*Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 

 

Competencia de conciencia de expresións culturais 

Indicadores: 

-Respecto polas manifestacións culturais propias e alleas. 

-Expresión cultural e artística 

Descritores 

*Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 

mundial 

*Valorar a interculturalidade  como unha fonte de riqueza persoal e cultural 

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

científico 

*Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos 

*Elaborar traballos de presentacións con sentido estético 

 

Competencias sociais e cívicas 

Indicadores: 

-Educación cívica e constitucional 

-Relación cos demais 

-Compromiso social 

Descritores 

*Coñecer e aplicar os dereitos e deberes Da convivencia cidadá no contexto da escola 

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

e para as resolución de conflitos. 

*Recoñecer riqueza nas diversidade de opinións e ideas 

* Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores 

*Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme as ela 



 

 

*Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos 

*Involucrarse ou promover accións cun fin social 

Competencia  do sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

Indicadores: 

-Autonomía persoal 

-Liderado 

-Creatividade 

-Emprendemento 

Descritores 

*Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias 

*Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas 

*Ser constantes no traballo superando as dificultades 

*Priorizar a consecución de obxectivos grupais e intereses persoais 

*Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema 

*Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian 

*Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas 

*Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos 

*Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo 

 

Competencia aprender a aprender 

Indicadores: 

-Perfil de aprendiz 

-Ferramentas para estimular o pensamento 

-Planificación e avaliación da aprendizaxe 

Descritores 

*Desenvolver as distintas intelixencias múltiples 

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

*Identificar potencialidades persoais como aprendiz :estilos de aprendizaxe, funcións 

executivas... 

*Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional... 

*Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos 

*Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 

aprendizaxe 

*Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe 

*Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  
Descrición do modelo competencial.  
Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, 
no que aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que 
facilita o adestramento das competencias; recordemos que estas non se estudan, nin 
se ensinan: adéstranse. Para iso, cómpre a xeración de tarefas de aprendizaxe que lle 
permita ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula 
activas.  
Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; 
debido a iso, cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e 
cinco por competencia), grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; 



 

 

dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe 
que os devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se denominan descritores 
da competencia, que serán os que «describan» o grao competencial do alumnado. Por 
cada indicador de seguimento encontraremos entre dous e catro descritores, cos 
verbos en infinitivo.  
En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños 
competenciais, redactados en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O 
desempeño é o aspecto específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de 
xeito explícito; é, polo tanto, concreto e obxectivable. Para o seu desenvolvemento, 
partimos dun marco de descritores competenciais definido para o proxecto e aplicable 
a todas as materias e cursos da etapa.  
Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas 
as áreas, axudarán a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse 
nunha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción 
colaboren.  
A diversidade dos nosos alumnos e das nosas alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe 
diferentes, hanos de conducir a traballar desde as diferentes potencialidades de cada 
un deles, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder darlles resposta ás súas 
necesidades.  
Na área de Relixión Católica  
A área de Relixión Católica contribúe ao desenvolvemento das competencias desde as 
súas finalidades educativas, obxectivos, contidos e actividades de aprendizaxe e 
avaliación.  
No libro de texto do alumnado, desenvólvense as competencias nas actividades de 
ensinanza-aprendizaxe de cada unidade, e de forma máis específica, nas tres páxinas 
que comprenden o «Obradoiro de intelixencias múltiples». Estas páxinas están 
concibidas como un obradoiro educativo onde o alumnado, por medio da reflexión, da 
actividade e da aplicación, desenvolve as competencias. Especialmente, trabállanse as 
competencias desde a intelixencia espiritual, a intelixencia emocional e a educación en 
valores, así como as seguintes propostas do currículo de Relixión Católica (2015):  
- A competencia en comunicación lingüística.  
- As competencias sociais e cívicas.  
- A competencia cultural e artística.  
- A competencia para a autonomía e iniciativa persoal.  
- A competencia de aprender a aprender.  
- A competencia de conciencia e expresións culturais. 

 

Na web e no portfolio de Anaya encóntranse diversos recursos interactivos e dixitais, 
desde os cales seguir desenvolvendo as competencias, especialmente a «Competencia 
dixital» e a competencia de «Sentido de iniciativa e espírito emprendedor».  
Na programación de cada unidade indícase a competencia ou competencias que se 

traballan, os descritores competenciais e os desempeños competenciais. 

 

 

 

1º CURSO DE E.S.O 

 

 



 

 

 ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES.  
As unidades da área de Relixión Católica de 1.º de Educación Secundaria e os seus 
correspondentes contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, 
organizáronse e secuenciáronse en función dos seguintes criterios:  
 
Os bloques de contidos do currículo de Relixión Católica (2015):  
Bloque 1. O sentido relixioso do home.  
Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia.  
Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da historia da Salvación.  
Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa.  
 
A integración de todos os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
e a distribución do currículo de Relixión Católica (2015).  
Na presentación de cada unidade didáctica dentro da proposta didáctica do 
profesorado, pódese consultar o bloque ao que pertence a unidade, así como os 
contidos, os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe do currículo, que 
inclúe e desenvolve.  
 
 CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS QUE SE HAN DE 
UTILIZAR NA ÁREA  
Para alcanzar os obxectivos, as competencias e a aprendizaxe dos contidos, cómpre 
optar por unha metodoloxía que axude a alcanzar tales metas. A metodoloxía do 
presente proxecto de Relixión Católica baséase nos Obxectivos Xerais da LOMCE e no 
Real decreto para a Educación Secundaria Obrigatoria; nas estratexias de metodoloxía 
didáctica do currículo de Relixión Católica para a Educación Secundaria Obrigatoria 
(2015), e nas achegas específicas da Pedagoxía e Didáctica Relixiosa.  
Froito destas opcións, son os seguintes principios metodolóxicos desde os cales se 
deseñaron cada unha das unidades didácticas e dos elementos que as compoñen: 
obxectivos, centros de interese, contidos, metodoloxía, actividades de ensinanza-
aprendizaxe e avaliación. Estes principios e a súa concreción en estratexias, 
procedementos, recursos e accións organizadas, forman parte do máis orixinal do 
«Proxecto de Relixión» de Anaya.  
1. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse desde 
o proceso psicoevolutivo do alumnado: idade, desenvolvemento psicolóxico, social, 
moral, familiar e relixioso. Así o explicita o currículo: 
 
 
«Adaptación ao ámbito emocional e cognitivo dos estudantes, respectando o 
desenvolvemento psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 
combinar de xeito adecuado o concreto e o abstracto, o traballo individual e o grupal, 
o manipulativo, experiencial e visual cos aspectos conceptuais» (Currículo, 2015).  
2. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión debe deseñarse e desenvolverse desde a 
concepción dunha aprendizaxe significativa, por competencias, e desde o 
desenvolvemento das intelixencias múltiples.  
O desenvolvemento do coñecemento sobre a base de aprendizaxes significativas e de 
calidade, supón que o alumnado relaciona o que aprende cos conceptos que xa posúe 



 

 

e coas experiencias que ten. Así, dálle significado ao material que é obxecto de 
aprendizaxe e constrúe os seus propios coñecementos. A aprendizaxe significativa 
implica unha memorización comprensiva do que se aprende, supón unha reflexión 
crítica por parte do alumnado e comporta unha funcionalidade: o que o alumno e a 
alumna aprendeu sérvelle para efectuar novas aprendizaxes e enfrontarse a novas 
situacións. Para que se realice este tipo de aprendizaxe, o profesorado debe partir da 
preparación dos estudantes e dos seus coñecementos previos, o obxecto de 
aprendizaxe debe ser coherente e lóxico (o alumnado debe poder atribuírlle 
significado e integralo na súa estrutura cognoscitiva) e, ademais, os estudantes deben 
estar motivados para realizar a aprendizaxe.  
A opción dunha metodoloxía baseada nunha aprendizaxe significativa, por 
competencias e desde o desenvolvemento das intelixencias múltiples, leva consigo 
unha ensinanza da Relixión Católica «desde» e «para» a vida persoal, cidadá, social, 
moral, relixiosa e eclesiástica.  
«Respecto pola curiosidade e inquietudes dos estudantes. Consideración dos intereses 
e expectativas dos estudantes, así como dos seus coñecementos previos, de maneira 
que se garanta unha aprendizaxe significativa» (Currículo, 2015).  
3. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse desde 
o ritmo de aprendizaxe de cada alumno ou alumna, e as súas experiencias e centros de 
interese: as necesidades fisiolóxicas, psicolóxicas, sociais, intelectuais, morais, 
relixiosas e de sentido á vida do alumnado. Os centros de interese son os intereses 
«naturais» ou «artificiais» que se utilizan no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
Concrétanse nos feitos de experiencia persoal da vida cotiá (problemas, interrogantes, 
aspiracións, fracasos, necesidades, noticias...). Desde eles motívase o estudante, 
partindo da súa vida, para traballar os contidos e as competencias como respostas ás 
súas necesidades e experiencias.  
«Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os 
estudantes son iguais, non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as mesmas 
estratexias. A atención á diversidade e o desenvolvemento da inclusión comeza na 
asunción deste principio fundamental» (Currículo, 2015).  
4. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse desde 
as narracións bíblicas, os relatos sagrados das relixións, as historias da vida diaria e a 
literatura. Cada unidade inclúe, en relación co bloque e cos contidos, curiosidades, 
datos estatísticos, noticias da actualidade, feitos cotiáns do alumnado, testemuños de 
persoas exemplares, contos, historias literarias e historias da Biblia e doutros libros 
sagrados, etc.  
Esta opción produce na aula unha gran motivación debido a que utiliza a linguaxe 

específica da transmisión das relixións, especialmente da relixión cristiá, así como polas 

vantaxes que lle proporciona ao alumnado: 

A) Experiencias de educación no sentido da vida.  
B) Promover as bases para o desenvolvemento das principais competencias e 
capacidades humanas.  
C) Desenvolver ensinanzas e experiencias cognitivas, morais e afectivas sobre as 
principais virtudes e valores cívicos, morais e relixiosos.  
D) Desenvolver unha cultura bíblica integral no alumnado.  
E) Fortalecer a intelixencia espiritual e a intelixencia emocional desde a realidade 
persoal de cada alumno e alumna.  



 

 

5. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse desde 
a interdisciplinariedade polas súas propias características. O estudo do feito relixioso e 
cristián leva consigo unha relación coas diferentes áreas curriculares. Para desenvolver 
tal interdisciplinariedade, diversas actividades están deseñadas para ser realizadas en 
colaboración con outras áreas curriculares.  
6. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 
promover o diálogo da fe cristiá coas relixións e coa cultura actual. A clase de Relixión 
Católica deberá establecer un diálogo coa realidade relixiosa e sociocultural do ámbito, 
para amosar a influencia mutua entre o feito relixioso xeral e cristián e a cultura 
occidental. Preténdese valorar, á luz da fe cristiá, os valores, as ideas e os modelos de 
comportamento da cultura actual; á vez que se reinterpretarán as fórmulas, os ritos, os 
símbolos e os comportamentos relixiosos á luz dos valores e dos antivalores máis 
influentes na vida cotiá.  
7. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 
capacitar o alumnado a ver, xulgar e actuar sobre si mesmo, os demais, a sociedade e o 
medio. Por iso, diversas actividades están elaboradas de forma que o alumnado 
practique a metodoloxía específica que utiliza a Igrexa católica ante os problemas 
sociais e ambientais: ver, xulgar e actuar sobre as persoas, a sociedade e o medio para 
melloralos.  
8. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 
promover o protagonismo e a actividade do alumnado. Así, o alumno ou a alumna é o 
autor da súa propia aprendizaxe e é quen de desenvolver as súas competencias. Deles 
xorde a forza interior para desenvolver as súas capacidades, as súas intelixencias 
múltiples e o poder para realizarse como persoas. A función do profesor ou da 
profesora é facer de mediador, facilitador, orientador e guía para que o alumnado 
encontre os instrumentos que lle axuden a aprender a aprender e a descubrir por si 
mesmo.  
9. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse desde 
unha pluralidade de metodoloxías e unha diversidade de actividades. Nas unidades e 
nos materiais complementarios conxugáronse as actividades cooperativas e de 
socialización coas de individualización. Non é compatible unha metodoloxía pechada 
ou única baixo os principios derivados da educación personalizada, a aprendizaxe por 
competencias ou a pedagoxía relixiosa. A metodoloxía debe ser aberta, pois cada 
alumno ou alumna é un mundo e cada un deles pode supoñer unha adaptación 
específica.  
O presente proxecto dálle moita importancia á diversidade e á inclusión de todo o 

alumnado na aula. Nestas idades fanse notables as súas diferenzas, as cales se van 

reflectir nas súas diversas capacidades, motivacións, centros de interese, graos de 

creatividade... Por iso, as actividades serán algunhas veces individuais e outras de 

parella ou grupais. Como resposta para o tratamento da diversidade, o profesorado 

deixará liberdade para que cada alumno poida elixir a modalidade de realización da 

actividade. Por exemplo, se se tratase de resumir un tema, poderase facer por medio dun 

mapa conceptual, dun resumo ou dunha definición coa súa explicación correspondente. 

Cada alumno e alumna, segundo as súas calidades e intereses, elixirá a modalidade que 

máis lle guste. 

Entre a diversidade de materiais, técnicas e actividades máis específicas da área de 
Relixión, están as investigacións; os comentarios de texto; os libros de consulta; as 
actividades de lectura e comprensión lectora; os estudos monográficos; os traballos de 



 

 

campo: entrevistas, reportaxes, etc.; os xogos didácticos; os vídeos ou outros 
elementos audiovisuais; as mesas redondas; o uso de programas de ordenador; os 
coloquios; os debates; os murais ou os carteis...; a expresión corporal; os debuxos; os 
cómics; os comentarios de prensa; a televisión; a publicidade; a dinámica de grupos; o 
teatro; as actividades cooperativas; a observación da realidade; a busca de 
información; o manexo e interpretación da Biblia; a reflexión crítica e a exposición e 
argumentación respectuosa das crenzas relixiosas propias e alleas; o cine-fórum; o 
disco-fórum; a expresión de sentimentos; a práctica de valores; os exercicios de 
interioridade; as actividades TIC, etc.  
Entre a diversidade de métodos que se deben utilizar na clase de Relixión están:  
- O dialóxico (centrado no diálogo sobre as experiencias de vida e a aprendizaxe dos 
contidos).  
- O indutivo (partir do particular e próximo ao alumnado para, por medio de 
conceptualizacións cada vez máis complexas, rematar no xeral).  
- O dedutivo (partir do xeral para concluír no particular, no ámbito e na experiencia 
máis próxima do alumnado).  
- O indagatorio (por medio da explicación e da aplicación do método científico).  
- O activo (por medio da realización o alumnado da maior parte das actividades de 
clase).  
- O explicativo (por medio das estratexias da explicación).  
- O mixto (combinar nunha mesma unidade diversos métodos).  
Este proceso, os métodos e as actividades deben ir acompañados por unha avaliación 
integral de todo e todos: unha avaliación inicial ou diagnóstica, unha avaliación 
continua ou formativa, e unha avaliación final ou sumativa.  
 
«Seguimento dos criterios de avaliación educativa. Para facilitar o cumprimento 
destes principios metodolóxicos, aplicarase unha avaliación continua, global e 
formativa ao longo do proceso de ensinanza e aprendizaxe. Ao rematar o proceso, 
levarase a cabo unha avaliación sumativa, de maneira que se avalíe o nivel de logro 
alcanzado. A avaliación obxectiva garantirá unha valoración adecuada da dedicación, 
do esforzo e do rendemento de todos os estudantes» (Currículo, 2015).  
10. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 
a adquisición dunha síntese científica e teolóxica dos principais conceptos, 
procedementos e valores do feito relixioso, cristián e católico: trátase de capacitar o 
alumnado en opinión, información, formación e educación relixiosa xeral e católica.  
11. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 
que o alumnado coñeza e practique as linguaxes relixiosas e da fe cristiá: a linguaxe 
simbólica, a bíblica, a doutrinal, a litúrxica e a moral ou testemuñal.  
12. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 
o humanismo: «Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes estarán 
ao servizo da formación humana. A materia de Relixión, desde a súa clave 
personalizadora, require que todo tipo de aprendizaxes instrumentais, cognitivas, 
actitudinais e socio-afectivas non sexan consideradas un fin en si mesmas, senón que 
estean ao servizo da formación integral do ser humano» (Currículo, 2015).  
13. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse 

desde o traballo cooperativo: «Desenvolvemento da aprendizaxe en equipo e/ou 

cooperativa. O estudo e a reflexión do cristianismo, pola súa intrínseca dimensión 

comunitaria, é unha 



 

 

materia adecuada para desenvolver o traballo en equipo e a aprendizaxe cooperativa» 
(Currículo, 2015).  
14. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse 

desde as TIC: «Utilización educativa dos recursos tecnolóxicos. A ensinanza da 

Relixión promoverá a utilización da tecnoloxía da información e da comunicación, non 

só dun xeito instrumental, que resulte útil para o estudante na busca de información ou 

na resolución de problemas considerados na clase, senón procurando a súa integración 

na vida do suxeito e o seu uso ético. As redes sociais ou as ferramentas de construción e 

manipulación de imaxes, por exemplo, son instrumentos que permiten novas formas de 

expresión da cultura e da identidade persoal que hai que aprender a dominar» 

(Currículo, 2015). 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
Con respecto ás actividades complementarias que se lle poden propoñer ao alumnado, 
convén reflexionar sobre estas cuestións:  
• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?  
• Cal foi o resultado da realización das actividades?  
• Cales delas gustaron máis?  
• Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 

 
 EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  
A partir do traballo cos desempeños competenciais obteranse diversas evidencias de 
aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para 
rexistralas, utilizaremos portfolios de aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao 
longo das distintas unidades didácticas, se planifique a realización e recollida de probas 
que mostren o nivel de consecución do estándar, así como a súa evolución ao longo do 
curso.  
O porfolio é unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe que consiste 
fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución de cada alumno e alumna; 
esta recollida pode pautarse, ou deixar que sexa o propio alumnado o que seleccione 
que evidencias quere mostrar. Cada evidencia debe incorporar unha reflexión 
engadida sobre o traballo realizado, as dificultades encontradas e os obxectivos de 
mellora persoal. O documento do porfolio pode realizarse en papel ou en formato 
dixital. No anexo de avaliación preséntase un guión para a súa realización.  
As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de:  
• Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os 
estándares definidos na unidade.  
• Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e polas alumnas.  
• Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun 
contexto real; por exemplo: unidades de medida deseñadas por eles, o deseño dun 
obxecto con figuras xeométricas, murais, traballos de aplicación das tarefas, etc.  
• Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe.  



 

 

• Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do 
razoamento lóxico.  
• Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula. 

 

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

- As actividades de avaliación cualifícanse segundo a seguinte puntuación: Insuficiente 
(1 a 4). Suficiente (5). Ben (6). Notable (7 a 8). Sobresaínte (9 a 10). 

- O 60% da cualificación final da unidade corresponderá ás actividades escritas e orais, 
o 20%  paras o caderno de traballo e o 20% o comportamento. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primeira  avaliación:  unidades 1, 2 e 3 

Segunda avaliación:  unidades 4, 5 e 6 

Terceira avaliación:  unidades 7, 8 e 9 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Probas de avaliación diagnóstica e inicial: 

- A dobre páxina de presentación da unidade do libro do alumno, que inclúe un 
texto, imaxes e preguntas para detectar as actitudes e os coñecementos previos 
do alumnado. 

- No libro dixital para o profesorado: unha proba de avaliación inicial sobre esta 
unidade didáctica. 

- Probas de avaliación formativa e continua: 

- As actividades dos apartados «Comprende o lido», «Aplica e expresa a túa opinión 
», «Navega e investiga» e «Reforza o aprendido». 

- Probas de avaliación sumativa e final: 

- Na última páxina da unidade do libro do alumno, as actividades «Avalía o que 
sabes» e «Resume o principal».. 

- Nos recursos fotocopiables para o profesorado, apartado «Avaliación»: unha 
actividade de avaliación final. 

- No xerador de avaliacións: unha proba obxectiva de avaliación final da unidade. 



 

 

 

 

 RECURSOS DIDÁCTICOS  
Suxerimos o uso dos materiais seguintes:  
• O libro do alumnado.  
• A proposta didáctica da materia.  
• Os recursos da proposta didáctica que, entre outros materiais, inclúen actividades de 
reforzo, de ampliación e de avaliación.  
• O libro dixital.  
• A web do profesorado.  
• A web do alumnado e da familia. 

 

 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN  
 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial  
Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión temos que 
solicitar, en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e 
alumnas; como mínimo debe coñecerse a relativa:  
• Ao número de alumnos e alumnas.  
• Ao funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).  
• Ás fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 
curriculares.  
• Ás necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se 
poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias 
de seguimento da eficacia de medidas, etc.).  
• Ás fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  
• Aos desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 
materia.  
• Aos aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os 
traballos cooperativos.  
• Aos tipos de recursos que se precisan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo 

do grupo. 

 

Necesidades individuais  
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, 
senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais 
dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:  
• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 
personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta 
aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades 
non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa 
historia familiar, etc.).  
• Saber as medidas organizativas que hai que adoptar. (Planificación de reforzos, 
situación de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención 
individual).  
• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que hai que adoptar, así como 
sobre os recursos que se van empregar.  



 

 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.  
• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 
estudantes.  
• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co 
resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co 
titor.  
 

 

 
 
 AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 
Actividades de avaliación da área de Relixión católica  
A diversidade de actividades de avaliación da área de Relixión Católica elaboráronse en 
función dos seguintes criterios:  
A) Ofrecer en cada unidade didáctica unhas actividades de avaliación de calidade, que 

avalíen a todos e todo: alumnado, profesorado, pais e nais, materiais curriculares, tipos 

de contidos, o centro educativo e os procesos de ensinanza-aprendizaxe. Será esta unha 

avaliación continua, 

formativa, orientadora e personalizadora, que se aplica sucesivamente por medio de 
actividades de avaliación inicial ou diagnóstica, avaliación formativa e avaliación final 
ou sumativa, e que capacitará o alumnado para avaliar a aprendizaxe acadada e 
valorar o seu proxecto persoal de vida.  
B) Realizar unhas actividades de avaliación que sexan educadoras, autoactivas, de 
autoaprendizaxe e de heteroavaliación e autoavaliación; unha avaliación de calidade 
que comproba a calidade dos resultados. Unha avaliación que sirva para medir e 
comparar os resultados obtidos cos obxectivos propostos, así como para sintetizar «o 
rigor científico-estatístico» da avaliación cuantitativa con «o persoal e imprevisible» da 
avaliación cualitativa. E todo iso, desde criterios que midan e avalíen o 
desenvolvemento das competencias, os seus descritores e os estándares de 
aprendizaxe avaliables.  
C) Utilizar variadas técnicas e instrumentos de avaliación dos diferentes modelos de 
ensinanza e realizarse estes de forma colexiada.  
D) Ofrecer actividades en clave de TIC na web do alumnado e na web do profesorado.  
A avaliación inicial ou diagnóstica preséntase e realiza no libro do alumnado, 
concretamente na dobre páxina de presentación e na dobre páxina de «Experiencias 
humanas e cristiás».  
A avaliación formativa ou orientadora desenvólvese no libro do alumnado nos 
apartados de «Experiencias humanas e cristiás», «os contidos», «a Biblia», as tres 
fichas do «Obradoiro de intelixencias múltiples» e as súas correspondentes actividades 
e recursos didácticos: lecturas e comentario de relatos, exercicios de comprensión 
lectora, actividades de aplicación persoal e social, traballos de investigación, etc. E, na 
web do alumnado, realízase por medio dun exercicio interactivo que se propón en 
cada unidade.  
Estes apartados e recursos pretenden alcanzar os obxectivos e desenvolver as 
competencias da unidade, ao mesmo tempo que serven de orientación para o 
profesorado sobre os avances e os retrocesos no proceso de ensinanza-aprendizaxe do 
alumnado.  



 

 

A avaliación final ou sumativa concrétase no libro do alumnado no apartado 
«Aprendín», que contén actividades para resumir, avaliar e reforzar os contidos da 
unidade. E, na web do alumnado, ofrécese unha proba obxectiva de avaliación.  
Estes apartados e recursos teñen por obxectivo comprobar o grao de aprendizaxe final 
alcanzado sobre o tema por cada alumno ou alumna, e a aplicación práctica, cultural e 
existencial que extrae do tema para a súa vida persoal, social e relixiosa. 
  
A autoavaliación do profesorado de Relixión Católica  
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da 
realización e do desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao rematar 
cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que lle permitan ao 
docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de 
mellora para a propia unidade.  
De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación 

didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder 

recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación, e 

cada profesor ou profesora de relixión, deberá completala segundo as súas necesidades 

de avaliación e mellora. 

 

FINALIDADE DA AVALIACIÓN 

A avaliación terá diferentes modalidades segundo o momento e situación na que se 

produza: 

Avaliación inicial, permite determinar os coñecementos previos de cada alumno. 

Avaliación continua, pretende recoller información para proporcionar unha atención 

individualizada en cada momento. 

Avaliación final, ten por finalidade determinar se se acadaron ou non, e hasta que 

punto, as intencións educativas que nos propuxemos. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

A hora de calificar vanse a ter en conta e valorar: 

 A perseveranza na adquisición e reforzo non hábitos de estudio. 

- A cooperación no traballo dos outros. 

 Rigor, orden e sistematización do propio traballo. 

 Valoración dos traballos ben feitos e rematados. 

 Aceptación de pautas de conducta para a convivencia escolar e extra escolar. 

 Tolerancia e respecto ante os demais etc. 



 

 

En consecuencia a valoración da calificación constará de tres partes: 

a) -Contenidos: un 60% da puntuación total. 

b) -Actitude e traballo na aula: un 20% da puntuación total. 

c) -Comportamento na clase e respecto cara aos compañeiros e o profesor/a : un 20% da 

puntuación total. 

A suma do conseguido en cada unha das tres partes daríanos a porcentaxe global en 

cada avaliación. 

 

Mínimos esixibles para unha valoración positiva: 

Os contidos asimilados a base do esforzo, tenacidade  e constancia ; perseveranza nos 

traballos realizados a cotío; unha actitude positiva cara a asignatura; espírito crítico cara 

a labor que se está a realizar; tolerancia, respecto e comportamento adecuado que se 

debe gardar nunha aula cara os compañeiros, profesor e material. 

 

METODOLOXÍA. 

O método empregado será o indutivo. Por medio de actividades, cada vez máis 

complexas, pero adecuadas a súa idade (resumes, esquemas,  busca de información, 

debates, exposicións...), o alumno/a expresa a súa experiencia, e descubre 

progresivamente e con espírito crítico, o concepto xeral. 

Nesta etapa hai que ter en conta algúns aspectos tales como: 

 o estilo da redacción que vai progresando en dificultade a medida que aumenta a 

capacidade de comprensión e asimilación do alumno/a. 

 As actividades e os exercicios fanse cada vez máis reflexivos e críticos, co fin de 

adquirir ademais de uns coñecementos, uns principios e uns valores que lles 

axuden a un compromiso cristián coa sociedade. 

 A utilización de imaxes, algunhas veces para que descubran e coñezan a cultura 

relixiosa a través do arte o longo da historia, e outras para actualizar o tema e 

situar o alumno/a nunha época concreta que vamos a estudar. 

TEMAS TRANSVERSAIS. 

Educación moral e cívica: 

-Recoñecer os valores éticos e morais que existen nas diversas relixións, valoralos e 

facer un paralelismo cos que nacen do evanxeo de Xesús. 

-Descubrir a maneira de colaborar xuntos na construción dunha sociedade cada vez 

mellor. 



 

 

Educación para a paz: 

-Coñecer o contexto cultural doutros pobos, valoralos e adquirir unha postura de 

respecto. 

Educación para a saúde e a calidade de vida: 

-Coñecer entidades relixiosas e nos relixiosas que de dedican con afán no coidado da 

saúde e valorar a súa misión. 

Educación ambiental: 

-Descubrir e valorar as costumes, tradicións, lendas e a historia doutros grupos e pobos. 

Educación do consumidor: 

-Coidar e fovorecer todo o que axude a un reparto máis equitativo dos bens da terra. 

-Analizar feitos que fan referencia á sociedade de consumo dende unha visión cristián. 

Educación para a igualdade entre os sexos: 

-Mostrar unha actitude crítica ante situacións nas que se produzan calquera tipo de 

discriminación por razón de sexo. 

Educación sexual: 

-Descubrir que a sexualidade non é un instinto, senón un compoñente esencial da 

personalidade. 

-Tomar conciencia e analizar a influencia que os medios de comunicación exercen sobre 

o corpo e a sexualidade humana e tratar de poñer medidas o respecto. 

Educación para o lecer: 
-Iniciarse na formación duna conciencia moral cristián con sentido critico e de auténtica 

liberdade para o emprego do tempo do lecer 

 

 

SEGUNDO CURSO DA E.S.O. 

OBXECTIVOS 2. º ESO  

1. Coñecer e interpretar os distintos elementos que conforman o fenómeno relixioso 
na súa estrutura e a súa expresión histórica, como base de comprensión das distintas 
relixións.  

2. Razoar as respostas que as grandes relixións dan ás preguntas do ser humano sobre 
a concepción do home e o seu destino último.  



 

 

3. Coñecer a Biblia, na súa orixe, estrutura, finalidade e interpretación pertinente en 
relación coa historia e experiencia relixiosa de Israel, e como expresión da revelación 
de Deus Pai aos homes.  

4. Coñecer os contidos do cristianismo que fundamentan a concepción do ser humano 
creado por Deus e destinado a ser fillo seu.  

5. Identificar a Xesús Cristo como Fillo de Deus, salvador encarnado entre os homes, 
mediante o coñecemento e análise da súa mensaxe, a súa vida e a súa presenza polo 
Espírito Santo.  

6. Analizar e valorar o sentido e finalidade da Igrexa en canto realización institucional 
do servizo de humanización e salvación que Cristo ofrece ao ser humano, e descubrir a 
súa achega aos procesos máis importantes da historia española e europea.  

7. Coñecer e valorar a resposta dos crentes á mensaxe e acontecemento cristián, que 
se realiza na Igrexa.  

8. Comprender e distinguir a acción salvadora de Cristo, e o carácter celebrativo de 
cada un dos sacramentos.  

9. Descubrir os fundamentos racionais e revelados que xustifican o ensino moral da 
Igrexa católica, e orientan a relación do home con Deus, consigo mesmo, cos outros e 
co mundo. 

10. Analizar as esixencias e compromisos dos cristiáns na súa relación con Deus, 
consigo mesmo e cos demais, relacionándoos con outras opcións presentes na 
sociedade e nas grandes relixións.  

11. Recoñecer e valorar os fitos máis importantes da fe cristiá na historia da Igrexa, nas 
grandes obras da cultura e nas súas festas, considerando tamén as achegas doutras 
relixións.  

12. Analizar os principios que fundamentan a fe cristiá na vida eterna, valorando 
criticamente a proposta das grandes relixións.  

CONTIDOS  

1. O fenómeno relixioso e a súa linguaxe. A busca de Deus e a súa expresión relixiosa, 
histórica, cultural e social.  

2. A experiencia relixiosa como realidade antropolóxica. O sentido da transcendencia. 
As grandes preguntas do home onde se enraíza o relixioso.  

3. A plenitude da experiencia relixiosa: o encontro do home con Deus. O cristianismo e 
a revelación de Deus nos acontecementos e palabras testemuñados pola Sagrada 
Escritura.  



 

 

4. O mal e o pecado. A ruptura do home con Deus. O valor das mediacións.  

5. Xesús Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro home, Mediador noso.  

6. Xesús Cristo revela ao home a súa orixe, a súa condición e o seu destino como fillo 
de Deus.  

7. A confesión de fe na Encarnación, Morte e Resurrección de Xesús nas primeiras 
comunidades cristiás. A presenza de María no Misterio de Cristo.  

8. A presenza viva de Deus na Igrexa, sacramento universal de salvación. A Igrexa 
continúa a obra de Xesús Cristo, animada polo Espírito Santo.  

9. A fe e o seguimento. A santidade como meta de todo cristián.  

10. Manifestacións da graza de Deus: orixe, finalidade e sentido dos sacramentos do 
Bautismo, a Reconciliación, a Eucaristía e a Unción dos enfermos. Relacións entre estes 
sacramentos e a vida humana.  

11. A liturxia como expresión da relación de Deus cos homes e dos homes con Él. Orixe 
e actualidade. O valor da oración.  

12. Moral das relacións do home con Deus: 1º, 2º e 3 er mandamentos.  

13. Moral en relación coa verdade e a autenticidade persoal. A súa presenza nos 
medios de comunicación.  

14. Compromiso dos cristiáns na construción da cidade terrestre e valoración das 
achegas doutras relixións.  

15. A civilización do amor: Deus promete un ceo novo e unha terra nova.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN NA E.S.O EN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS. 

1. Detectar os principais elementos que constitúen o fenómeno relixioso e a súa 
expresión concreta no cristianismo. 

2. Describir o sentido da vida que ofrece a experiencia relixiosa nas grandes relixións.  

3. Razoar a responsabilidade persoal que leva consigo o pecado como dano contra si 
mesmo, contra os demais e como separación de Deus.  

4. Explicar o sentido da fe cristiá como identificación con Xesús Cristo e a súa 
realización plena na vida eterna.  



 

 

5. Saber utilizar a mensaxe dalgúns textos e acontecementos bíblicos para comprobar 
as manifestacións de Deus, e razoar que Xesús Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro 
home  

6. Saber interpretar a morte e resurrección de Xesús Cristo como fonte de amor, 
perdón, esperanza e novo nacemento para os fillos de Deus.  

7. Especificar signos concretos da presenza e acción de Deus na vida da Igrexa.  

8. Explicar as razóns polas que o cristián ama e celebra o amor de Deus como raíz da 
súa filiación.  

9. Saber establecer relacións entre a vida humana e os sacramentos do bautismo, a 
reconciliación, a eucaristía e a unción dos enfermos.  

10. Sinalar na liturxia a relación de Deus cos seus fillos e a resposta destes.  

11. Saber identificar nalgunhas actitudes e situacións concretas os feitos que van 
contra a verdade.  

12. Ilustrar con exemplos as accións sociais que a Igrexa realiza mediante as súas 
institucións. 

13. Explicar por que, segundo a fe cristiá, o reino de Deus alcanzará a súa plenitude 
nun mundo novo, recreado por Deus. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDADE 1. Como descubrir a Deus 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS. 

1. Descubrir a importancia da busca espiritual de Deus no ser humano 
2. Identificar o ser humano como un ser capaz de buscar e descubrir a Deus. 
3. Investigar os principais camiños persoais para encontrarse con Deus e a 

disposta que ofrece a revelación cristiá. 
4. Desenvolver as competencias necesarias para buscar e descubrir a Deus na 

cultura, na Igrexa,sociedade e na vida interior. 

 

CONTIDOS 
Conceptos 

-Experiencias e criterios para saber como descubrir e encontrar a Deus. 



 

 

-Camiños persoais e cristiáns para coñecer e encontrarse con Deus. 

-O relato bíblico “Xesús visita a Marta e María”. 

-conceptos New Age, cristián evanxélico, idolatría, laicismo e Cristo. 

-Competencias para interpretar correctamente os contados e aplicalos a descubrir e a 
atoparse con Deus na vida persoal, social, eclesiástica e cultural. 

 
Procedementos 
 
-Explicar os conceptos básicos que aparecen na unidade. 

-Usar a Biblia para traballar textos que teñen unha estreita relación co tema a estudar. 

-Analizar viñetas e obras de arte, e explicar de maneira sinxela a mensaxe do autor. 

-Tomar conciencia das dúas dimensións: interna e externa nas persoas. 

Actitudes 

-Examinar o propio equilibrio entre interioridade e exterioridade. 

-Interesarse por coñecerse interiormente. 

-Valorar a vida interior das persoas. 

-Recoñecer que Xesús é o modelo de persoa que viviu “ desde o seu interior” 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Enumera as razóns e os camiños máis importantes polo cales a persoa pode 
descubrir a Deus. 

 Expresa os medios persoais e cristiáns que propón a Igrexa católica  para que a 
persoa poida encontrarse con Deus. 

 Resume a principal ensinanza para encontrarse con Deus, que se extrae do 
relato bíblico  “Xesús visita a Marta e María” 

 Aplica os principias coñecementos e destrezas para mellorar a súa actitude de 
apertura cara á busca de Deus. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Manifestar actitudes de colaboración e respecto cara aos demais. 
2. Ser capaz de poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista. 
3. Xerar sentimentos compartidos e non excluíntes. 
4. exercitar a introspección e a interiorización. 
5. Examinar situacións concretas da vida e facer un análise crítico e responsable. 



 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

- 3 sesións 

 

UNIDADE 2.  A experiencia relixiosa 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS. 

1. Comprender o fenómeno relixioso como expresión da apertura do ser humano 
á transcendencia e da súa busca de sentido. 

2. Reflexionar sobre a pregunta: para que serve a relixión? 
3. Interese polo feito relixioso como referente básico na vida das persoas. 
4. Tomar conciencia das ensinanzas morais e relixiosas que propón  o relato 

bíblico “Noe e o diluvio universal”. 
5. Discernir entre o que é a relixión e as manifestacións pseudo -relixiosas. 

CONTIDOS 

Conceptos 

-A experiencia crente. 

-Conceptos de mística, experiencia humana, transcendencia, franciscanos e 
franciscanos segrares, Misterio e actitude relixiosa. 

-Características da relixión, a experiencia relixiosa e a experiencia  cristiá. 

-O relato bíblico “Noe e o diluvio universal”. 

-Competencias para interpretar correctamente a experiencia relixiosa e cristiá e aplicar 
as súas ensinanzas a mellorar a vida interior e as relacións de amizade. 

Procedementos 

-Concienciación da actualidade dos valores morais e relixioso que proponen os relatos 
bíblicos. 

-Exercitarse no emprego de procedementos para analizar as diferentes relixións. 

-Utilización de documentos escritos de Antigo e do Novo Testamento. 

-Obtención e análise de información sobre o feito relixioso mediante a observación 
directa, documentos escritos, elaboración de enquisas, entrevistas e cuestionarios. 



 

 

-Investigar sobre as principais experiencias vividas pola clase. 

-Colaborar na realización dos traballos en grupo. 

Actitudes 

-Actitude receptiva ante o feito relixioso en xeral e ante o feito cristián, así como ante 
calquera manifestación humana de busca de sentido. 

-Tolerancia e aceptación ante o feito relixioso en xeral e ante calquera manifestación 
relixiosa concreta auténtica. 

-Valoración do compromiso cristián na vida pública e na construción dun mundo 
mellor. 

-Recoñecer as achegas das relixión á vida das persoas e á cultura. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Enumera feitos e sentimentos relacionados coa relixión e  experiencias 
humanas  relixiosas e cristiáns. 

 Define brevemente a relixión, a experiencia relixiosa e a experiencia cristiá. 

- Detectar os principais elementos que constitúen o fenómeno relixioso e a súa 
expresión concreta no cristianismo. 

- Aplica as competencias básicas para descubrir e comprender os feitos e experiencias 
relixiosas da súa vida diaria. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Utilizar recursos lingüísticos para dialogar sobre a experiencia relixiosa. 
2. Desenvolver a capacidade de descubrir e analizar a actitude relixiosa.  
3. utilizar a información para interpretar correctamente as iconas cristiás. 
4. Empregar internet como fonte de documentación e investigación sobre os 

feitos e experiencias relixiosas. 
5. Asumir as responsabilidades que comporta a correcta realización das tarefas da 

clase. 

TEMPORALIZACIÓN 

- 3 sesións 

 

UNIDADE 3. As principias relixións actuais. 



 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Valorar as diversas achegas que realizan as grandes relixións á cultura, á arte e 
ao  desenvolvemento integral das persoas. 

2. Investigar a vida, a busca e a ensinanzas de Buda. 
3. Coñecer e comparar as principias características do hinduísmo, budismo, 

xudaísmo, cristianismo e islamismo. 
4. Investigar os principias valores que se propoñen no relato bíblico “ Rut, a 

estranxeira”. 

CONTIDOS 

Conceptos 

-Experiencias e criterios para coñecer a vida de Buda e aplicar as súas ensinanzas a 
mellorar a vida persoal e social. 

-Conceptos de samsara, mohsa, karma, meditación cen, Tora, sabbat, reencarnación, 
nirvana, mendicante e ioga. 

-Características do hinduísmo, budismo,  cristianismo e islamismo. 

-O relato bíblico “Rut, a estranxeira”. 

-Competencias para coñecer, valorar e comparar correctamente as principias relixións 
actuais. 

Procedementos  

-Ler e analizar diferentes textos relixiosos nos que se presentan nas principais relixións 
. 

-Saber interpretar correctamente o significado e as consecuencias dos encontros entre 
Deus e os homes. 

-Contemplar e interpretar obras de arte de diferentes épocas, estilos e autores cuxo 
tema principal sexan as diferentes actitudes relixiosas. 

Actitudes 

-Interese por coñecer os protagonistas da historia nas diferentes relixións. 

-Estudio do tema da historia relixiosa en cada unha  das relixións estudadas no tema . 

-Corresponsabilidade na tarefa da salvación. 

-Mostrar interese polo coñecemento das características das relixións máis 
importantes: ruptura da harmonía con Deus cós demais e con nos mesmos. 



 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Resume a vida e as ensinanzas de Buda. 
 Enumera as principias características e achegas que realizan o hinduísmo, 

budismo, xudaísmo, cristianismo e islamismo, ás persoas e as sociedades 
actuais. 

 Participa de forma educativa e cooperativa nos debates que se realizan na 
clase. 

 Expresa a características máis orixinais do cristianismo en comparación coas 
relixións máis universais da actualidade. 

 Describe os valores do diálogo e a universalidade que se narran no relato 
bíblico “Rut, a estranxeira” 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Aprender a vivir con sentido e responsabilidade o compromiso cristián 
2. manifestar actitudes de empatía cara aos máis desfavorecidos. 
3. Exercitarse en vivir con esperanza, loitando e traballando por un mundo mellor. 
4. Comprender o diálogo da fe coa cultura ao longo dos séculos, 
5. Analizar a riqueza das diversas linguaxes da revelación (profético, Poético, etc.) 

TEMPORALIZACIÓN 

- 3 sesións 

 

UNIDADE 4. A Biblia na sociedade da comunicación 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender como Deus se comunica e revela na Biblia. 
2. Coñecer a importancia que teñen os libros sagrados das relixións e as principias 

características da Biblia. 
3. Descubrir as claves e ensinanzas para interpretar correctamente o relato bíblico 

“Ti coñécesme e acompáñasme”. 
4. Tomar conciencia dos valores exemplares e bos sentimentos que leva consigo 

para os cristiáns practicar a Biblia. 
5. Desenvolver as competencias necesarias para saber utilizar e valorar a Biblia na 

actual sociedade da comunicación. 

CONTIDOS 

Conceptos 

-Conceptos de Sagrada Escritura, revelación de Deus, apostolado bíblico, Salmos, 
novas tecnoloxías da comunicación e Moisés. 



 

 

-Comportamentos e compromisos relacionados coa ensinanza e coa práctica das 
revelacións da Biblia. 

-Características da Biblia e criterios católicos para interpretala correctamente. 

-O relato bíblico “Ti coñécesme e acompáñasme”. 

-Competencias necesarias para interpretar correctamente e investigar coa Biblia e 
aplicar as súas ensinanzas na actual sociedade da comunicación. 

Procedementos 

-Interpretar as diferentes afirmacións sobre Xesús contidas no credo. 

-Ler diferentes textos bíblicos sobre a vida de Xesús. 

-Resolver algúns pasatempos didácticos. 

-Interpretar o contido dalgunhas obras de arte en relación ao tema da unidade. 

Actitudes 

-Actitude de contemplación, escoita e admiración pola persoa de Xesús. 

-Valor da fe en Xesús Cristo como camiño de realización persoal e liberación de todo 
tipo de escravitude. 

-Valor do que aporta a fe en Xesús Cristo a evolución positiva da vida e da cultura. 

-Uso das tecnoloxías da información e da comunicación par ampliar coñecementos. 

-Aprecio polas diferentes expresións artísticas de Xesús en distintos puntos do mundo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Enumera as principias características da Biblia católica. 
 Resume como Deus se comunica e se revela a través da Biblia. 
 Describe os valores da comunicación con Deus, que se narra no relato bíblico 

“Ti coñécesme e acompáñasme”. 
 Expresa en voz alta algunhas das conclusións que extrae das actividades para o 

desenvolvemento das competencias básicas. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 



 

 

1. Mostrar curiosidade por coñecer máis e mellor a Xesús a traves dos textos 
sagrados, nos símbolos e nos documentos da Igrexa. 

2. Consolidar a dimensión moral e social. 
3. Enriquecer a propia vida coas palabras e cos feitos de Xesús. 
4. Incorporar valores como: o respecto, a xustiza, a compaixón, a non violencia, o 

compromiso. 
5. Observar e percibir a precisión conceptual da linguaxe doutrinal. 

TEMPORALIZACIÓN 

- 4 sesións 

 

UNIDADE 5.  A fe en Xesús Cristo 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar a xesús como centro e eixe da vida cristiá. 
2. Descubrir o que significa seguir a Xesús resucitado. 
3. coñecer o significado que teñen os tres primeiros mandamentos para as 

primeiras comunidades. 
4. Afondar no que significa seguir o estilo de vida de Xesús 

CONTIDOS  

Conceptos  

-Experiencias e criterios para interpretar de forma completa e cristiá a Sabana Santa de 
Torino. 

-Conceptos de reliquia, Sindone, fe cristiá, encarnación, redención, resurrección, 
sacrificio e Credo. 

-O relato bíblico “Xesús resucitado e o apóstolo Tomé”. 

-Competencias para interpretar e aplicar á vida persoal e social as verdades da fe 
cristiá sobre  Xesús  Cristo. 

Procedementos 

-Realizar actividades que faciliten a adquisición de novos coñecementos sobre o tema. 

- Lectura de textos bíblicos que nos axuden a comprensión dos contados tratados 
nesta unidade. 

-Interpretar viñetas e fotografías que ilustren esta unidade. 



 

 

-Consultar algunha páxina web para aprender un vocabulario adecuado ao 
desenvolvemento do tema. 

Actitudes. 

-Atención á adquisición de novos conceptos. 

-Responsabilidade no desenvolvemento das tarefas que se propoñen na clase. 

-Mostrar interese por querer coñecer o significado que ten o seguimento de Xesús 
hoxe. 

-Reflexión sobre os contidos propostos nesta unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Enumera os principias feitos da historia da Sabana Santa e a súa relación con 
Xesús de Nazaret. 

 Define os conceptos de Encarnación, Redención, resurrección, e a Xesús Cristo 
como verdadeiro home e verdadeiro Deus. 

 Indica a profunda relación que existe para a igrexa católica e Cristo e a Virxe 
María. 

 Enumera verdade de fe sobre Xesús que aparecen no Credo. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Coñecer e valorar o testemuño de moitos cristiáns sobre a persoa de Xesús. 
2. Coñecer e contrastar as experiencias de diferentes comunidades cristiáns. 
3. Escoltar a chamada persoal de Xesús como unha oferta de vida e de sentido. 
4. Fomentar a aprendizaxe de traballar en equipo. 

TEMPORALIZACIÓN 

- 3 sesiones 

 

UNIDADE 6.  A liturxia e o sacramento do Bautismo 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Valorar os cristiáns que son coherentes cos compromisos que adquire na 
celebración do bautismo. 

2. Identificar a Igrexa como sacramento universal da salvación e as características 
da liturxia  e dos sacramentos da Igrexa católica. 

3. Analizar e comprender as  características  e a liturxia do sacramento do 
Bautismo. 

4. Investigar e interpretar correctamente o relato bíblico “O bautismo de Xesús”. 



 

 

5. Adquirir as competencias necesarias para aplicar o estudado e investigado para 
resolver as interrogantes persoais e sociais sobre o sacramento do Bautismo 

CONTIDOS 

Conceptos 

-Experiencias e testemuños de cristiáns que viven o seu bautismo desde a conversión e 
o compromiso social e eclesiástico. 

-Conceptos de liturxia, sacramento, conversión, fe cristiá, grazas, pecado, pecado 
orixinal e calendario litúrxico. 

-Características da liturxia e sacramentos católicos, e especialmente do sacramento do 
Bautismo. 

-O relato bíblico “O bautismo de Xesús”. 

-Competencias para interpretar e aplicarlle á vida diaria os compromisos e significados 
que leva consigo celebrar o sacramento do Bautismo. 

Procedementos 

-Interrogarse porque os primeiros discípulos foron transformados en persoas valentes 
para continuar a misión de Xesús despois de bautizarse. 

-Sintetizar conceptos referentes á Igrexa, á súa orixe, etc. 

-Ler e interpretar textos bíblicos e de diferentes autores que nos falen sobre a figura 
de Xesús e a súa misión e acontecementos da súa vida. 

-Comentar fotografías, diapositivas e ilustracións que axuden a desenvolver e 
comprender os contados desta unidade. 

-Utilizar as tecnoloxías da comunicación para a procura de información e aprendizaxe. 

Actitudes 

-Admiración cara a vida da primitiva comunidade cristiá. 

-Interese por adquirir novos coñecementos ao redor do tema da Igrexa. 

-participación activa nas tarefas propostas tanto de carácter persoal como en grupo. 

-Desenvolvemento da capacidade de observación e análise de obras de arte e textos 
bíblicos. 

-Recoñecer o traballo e presenza da Igrexa na vida actual. 



 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Saber explicar coas propias palabras que a Igrexa continúa, o longo de toda a 
historia e na actualidade, a obra de Xesús. 

 Define as características básicas da liturxia católica. 
 Describe os sacramentos da Igrexa católica e a orixinalidade do sacramento do 

Bautismo. 
 Resume o relato bíblico ·”O Bautismo de Xesús”. 
 Enumera argumentos e datos sobre os verdadeiros motivos para celebrar o 

sacramento do Bautismo. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Reflexionar e apreciar os valores actuais da cidadanía e da convivencia a raíz 
dos testemuños das primitivas comunidades cristiáns. 

2. Analizar con sentido crítico os valores democráticos a partir das notas 
características da Igrexa e da súa misión. 

3. Identificar e localizar no espazo e no tempo a igrexa primitiva e o imaxinario 
simbólico cristián para entender a cultura occidental. 

4. Identificarse coa persoa de Xesús e Incorporar ao acerbo persoal os modos 
eclesiales de testemuñar, celebrar e vivir a fe, 

TEMPORALIZACIÓN 

- 3 sesións 

 

UNIDADE 7. O sacramento da Eucaristía 

OBXECTIVOS DIDÁCTiCOS 

1. Admirar a importancia actual da Eucaristía e na vida de San Pío de Pietrelchina,  
o Padre Pío. 

2. Coñecer as características da Eucaristía e a súa liturxia. 
3. Investigar as achegas da Eucaristía para mellorar a sociedade e a vida diaria do 

cristián.  
4. Interpretar correctamente o relato bíblico “A Cea Pascual”.  

5. Desenvolver as competencias necesarias para comprender e aplicar o 
aprendido sobre a Eucaristía para mellorar a vida persoal e social. 

CONTIDOS 

Conceptos 

-Experiencias e testemuños da importancia da Eucaristía na vida de actores católicos e 
santos como o Padre Pío. 



 

 

 -Conceptos de Eucaristía, misa, oración de intercesión, consagración, triduo pascual e 
Cea Pascual. 

 –Características da Eucaristía e a súa importancia na vida  da Igrexa e dos católicos. 

-O relato bíblico “A Cea Pascual”. 

Procedementos 

-Recoñecer e distinguir as distintas partes da liturxia Eucarística. 

-Recoller información sobre celebracións culturais, políticas, sociais ou familiares do 
ámbito onde viven. 

-Analizar o sacramento da Eucaristía. 

Coñecer e apreciar o patrimonio relixioso de España atendendo as súas celebracións. 

-Buscar, ler, explicar algúns textos bíblicos relacionados coa fe cristiá e sacramento da 
Eucaristía. 

Actitudes 

-Apreciar o valor da liturxia na vida da Igrexa primitiva e na actualidade. 

-Interese por coñecer os elementos das celebracións, sobre todo por aquelas que lles 
son máis próximas aos alumnos/as. 

-Comprender o valor central da eucaristía con signo de entrega e amor cristián de 
Xesús a comunidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Describir a orixe e o sentido dos sacramentos como don de Deus que obra a 
través da Igrexa. 

2. Coñecer o significado dalgúns símbolos e signos qie se dan nas celebracións 
litúrxicas cristiás. 

3. Clasificar as principais festas do calendario cristián nun calendario anual. 
4. Identificar e distinguir o valor dos sacramentos para comprender o seu sentido 

na vida da Igrexa. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Analizar a linguaxe litúrxica, a súa simboloxía e significado relixioso. 
2. Descubrir as conviccións profundas, vivencias e sentimentos relixiosos da 

sociedade actual. 
3. Estudar o ritmo litúrxico da vida eclesial para axudar a unha incorporación 

social construtiva do alumnado. 



 

 

4. Traducir a categorías actuais os antigos símbolos cristiáns para serrar cultura. 

TEMPORALIZACIÓN 

- 3 sesións 

 

UNIDADE 8. Os sacramentos Do Perdón e da Unción. 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Recoñecer e apreciar as actitudes e comportamentos do verdadeiro Perdón. 
2. Coñecer as principias características e liturxia do sacramento do perdón. 
3. Investigar o sacramento da Unción de enfermos.  
4. Analizar criticamente as ensinanzas morais e relixiosas que propón o relato 

bíblico “A parábola do perdón”. 
5. Desenvolver as competencias necesarias, para aplicar o aprendido sobre a 

Confesión e a Unción para mellorar a vida persoal e social. 

CONTIDOS 

Conceptos 

-Experiencias e criterios para diferenciar e saber perdoar de forma humana e cristiá. 

-Conceptos de males morais, aspersión viático, perdón, liberdade relixiosa e culto 
cristián. 

-Características dos sacramentos do Perdón e Unción. 

-O relato bíblico “A parábola do Perdón”. 

-Competencias para saber cambiar as actitudes necesarias para perdoar e mellorar a 
saúde física e mental. 

Procedementos 

-Saber explicar correctamente os conceptos claves da unidade. 

-Recapacitar sobre a influencia e importancia que deben ter os sacramentos de 
curación para a  vida das persoas.  

-Analizar  e sintetizar o argumento do relato bíblico “A parábola do perdón” e as súas 
claves para interpretalo correctamente. 

-Resumir o sacramento da Unción de enfermos e os ritos da súa liturxia 



 

 

Actitudes 

-Reflexión sobre a influencia que os medios de comunicación exercen sobre a vida das 
persoas. 

-Apertura á formulación de preguntas profundas sobre a verdade dun mesmo. 

-Admiración cara as persoas que son auténticas co seu proxecto de vida e coherentes 
coas súas opcións. 

-Reflexionar sobre o tema da liberdade de expresión e a manipulación. 

 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Enumera exemplos da vida da literatura sobre o mal moral, o pecado e o 
perdón. 

 Enumerar e explicar cales son as actitudes que non se axustan á verdade. 
 Realizar unha valoración e indicar cales son as principias características do 

sacramento do Perdón. 
 Saber definir as liñas fundamentais dunha persoa sincera, dunha persoa 

auténtica e dunha persoa honesta. 
 Explicar e redactar algunha aplicación práctica par a vida diaria  sobre os 

sacramentos do perdón e da Unción. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Adquirir instrumentos para realizar un cuestionario sobre a actitude de perdoar 
e confesarse. 

2. Apreciar a propia cultura e o valor artístico das linguaxes de comunicación 
actual aplicando o dereito fundamental de liberdade relixiosa  a defender a 
práctica pública da fe católica . 

3. Exercitarse na análise crítica da cultura actual á luz do evanxeo. 
4. Abrir a intelixencia creativa na procura de novas razóns para vivir. 
5. Construír un sistema de valores propio a partir da vida e das palabras de Xesús. 

TEMPORALIZACIÓN 

-3 sesións 

UNIDADE 9. A moral cristiá das relacións con Deus  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 



 

 

1. Analizar en que consiste o traballo e o compromiso dos cristiáns por facer 
inmundo mellor. 

2. Sensibilizarse coa situación de millón de seres humanos que padecen o azoute 
de graves problemas como a violencia, a fame a pobreza a marxinación, etc. 

3. Coñecer e analizar algúns dos problemas máis graves que padece a nosa 
sociedade, e que lle afecta ás persoas de maneira radical, tales como: a 
marxinación, a pobreza. A guerra, a degradación do medio natural, etc. 

4. Confrontar a realidade destes problemas coa mensaxe que nos ofrece Xesús. 
5. Examinar con espírito crítico e con esperanza as “feridas” do mundo para 

desenvolver unha actitude de cooperación e compromiso. 

 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

-A fame, a pobreza, a violencia, a guerra, a marxinación e a degradación do medio 
natural: situacións que fan pensar. 

-Xesús e o mandamento do amor. 

-Os cristiáns chamados a construír o reino. 

-Diversas formas de vivir comprometidos co amor. 

Signos do compromiso cristián no noso tempo. 

Procedementos 

-Coñecer noticias e realidades deste mundo ferido. 

-Localizar nun mapamundi as zonas nas que se advirten con máis forza as feridas do 
noso mundo. 

-Interrogarse sobre a forma de construír un mundo mellor. 

-Aplicar as ensinanzas do evanxeo e a tradición cristiá na busca dun mundo mellor. 

-Contemplar diversas viñetas e analizar o seu contido simbólico e textual. 

Actitudes. 

-Valor da solidariedade internacional e do compromiso cristián na procura de 
solucións. 



 

 

-Interese pola situación que viven a diario millóns de persoas vítimas da inxustiza, da 
violencia e da pobreza. 

-Actitude de apertura e espírito crítico ante a realidade que nos rodea. 

-habito de informarse pola situación das feridas que ten o noso mundo e das persoas 
que máis sofren. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Saber explicar que significa construír o reino e que actitudes sosteñen a 
devandita construción. 

 Saber localizar algúns dos conflitos máis importantes do mundo na actualidade, 
dando razón das causas que os provocan. 

 Enumerar os problemas máis importantes da humanidade. 
 Coñecer en que consiste o convite de Xesús a amar. 
 Saber dar razón do compromiso cristián no mundo e suscitar actitudes 

responsables e solidarias para o ben dos demais. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Desenvolver valores da integración social, do servizo e da solidariedade con 
semellantes. 

2. Exercitar a toma de decisións e a asunción de responsabilidades. 
3. Desenvolver a construción dun pensamento propio e autónomo. 
4. Enriquecer o xuízo crítico do uso da ciencia e da tecnoloxía. 

TEMPORALIZACIÓN 

 3 sesións 

 

UNIDADE 10. Un mundo novo. 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Coñecer que di o cristiá sobre o destino deste mundo e, polo tanto sobre o 
destino das persoas. 

2. Comprende, a partir das palabras de Xesús, que di a relixión cristiá sobre o 
destino da nosa vida e do mundo. 

3. Comprobar como todas las relixións da humanidade intentaron darlle disposta 
ao problema da morte. 

4. Interpretar e comprender, a partir da morte de Xesús, cal é o futuro que lle 
espera ao cristián despois da morte. 

5. Comprender a responsabilidade dos cristiáns na construción dun ceo novo e 
dunha terra nova. 



 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

-O reino de Deus, don e tarefa, presente e futuro. 

-Interpretar correctamente o relato bíblico “O ceo novo e a terra nova”. 

-Deus promete un ceo novo e unha terra nova. 

-A segunda vinda de Cristo. A liberación definitiva. 

-Os cristiáns responsables ante o futuro. 

-Construír un mundo novo: unha tarefa de cada día. 

Procedementos 

-Interrogarse sobre o misterio da morte e do máis alá. 

-Formular ás dúbidas e preguntas sobre as actitudes ante o fin do mundo. 

-Ler e analizar algunhas viñetas. 

-Contemplar cadros con contido relixioso da pintura universal relacionándoos coas 
escenas bíblicas que conteñen valores que intentan transmitir. 

Actitudes. 

-Actitude de tolerancia ante outras formas de concibir a morte e o máis alá que se dan 
en outras culturas e relixións. 

- Actitude de esperanza ante o concepto da fin do mundo. 

-Respecto polas opinións doutros compañeiros. 

-Mostrar disciplina e orde ante as tarefas que se propoñen. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Dar razón da esperanza que anima aos cristiáns anta idea da fin do mundo. 
 Explicar que di Xesús sobre o reino presente e tamén futuro. 
 Saber explicar que significa “un ceo novo e unha terra nova” e que 

responsabilidades teñen os cristiáns na súa construción. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Mostrar curiosidade por coñecer máis e mellor diversas concepcións do tempo. 



 

 

2. Apreciar a cultura propia e as alleas e as súas manifestacións culturais. 
3. Exercitar a toma de responsabilidades ante o presente e o futuro. 
4. Desenvolver valores de integración social e solidariedade cós demais. 

TEMPORALIZACIÓN 

- 3 sesións 

A temporalización sera adaptada dependendo das saídas extra escolares dos días que 
o colexio peche por temporal, pontes, etc.  

 

 

 

 

FINALIDADE DAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Competencia en comunicación lingüística: 

-Utilizar sistematicamente o debate para dialogar sobre a realidade da experiencia 
relixiosa. 

-Exercitar a opinión crítica, por escrito e verbalmente, sobre os datos atopados nas 
investigacións desenvolvidas. 

Competencia en comunicación lingüística: 

-Utilizar sistematicamente o debate para dialogar sobre a realidade da experiencia 
relixiosa. 

-Exercitar a opinión crítica, por escrito e verbalmente, sobre os datos atopados nas 
investigacións desenvolvidas. 

-Comprender, analizar e avaliar as mensaxes de diversas fontes; en especial, da 
publicidade e dos medios de comunicación. 

Competencia social e cívica: 

-Reflexionar sobre o verdadeiro significado do que representa para os crentes o 
diálogo co seu Deus e educar no respecto á práctica dos diferentes cultos. 

-Saber transmitir o dereito a liberdade relixiosa e asumir os diversos modelos de 
comportamento que proponen as relixións para a vida pública e social. 



 

 

-Fomentar a práctica de comportamentos solidarios e de ecoloxía integral. 

Competencia cultural e artística: 

-Saber recoñecer e valorar a variedade das achegas artísticas do mundo cristián. 

-Valorar a achega temática das diversas relixións do mundo ás diferentes técnicas e 
estilos artísticos. 

Competencia de aprender a aprender: 

-Fomentar a investigación sobre as relixións, a súa terminoloxía e as súas liturxias. 

-Utilizar o diálogo, a argumentación e o debate no intercambio de ideas. 

Competencia sobre a autonomía e iniciativa persoal: 

-Fomentar a auto estima ante o descubrimento e a análise da actitude relixiosa e 
saber utilizar criticamente os medios de comunicación social. 

-Elaborar un pensamento propio sobre as relixións informándose e aprender a 
diferenciar entre opinión, información e formación. 

Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

-Coñecer e valorar criticamente a información dos medios de comunicación e 
colaborar no desenvolvemento da revista do propio centro de estudio. 

-Defender o consumo responsable e valorar o respecto pola natureza. 

FINALIDADE DA AVALIACIÓN: 

A avaliación terá diversas modalidades segundo o momento no que se produza. 

Avaliación inicial: Realizarase o comezo do curso para tomar contacto cos 
coñecementos que o alumno xa posúe e tamén para determinar”como sabe o que 
sabe” aspecto este moi importante na área de relixión porque con frecuencia 
detectase que os alumnos si saben de determinados conceptos propios da área, pero 
cunha comprensión errónea dos mesmos. 

Avaliación continua: medirá o progreso realizado por cada alumno, e dicir, 
canto mellorou respecto o nivel inicial. O mesmo tempo avalía a eficacia do método, o 
material e o proceso de aprendizaxe. 

Avaliación final: permite avaliar os coñecementos e capacidades adquiridos 
polo alumno o final do curso. 

 



 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

Os criterios que se van a valorar son: 

-Perseveranza na adquisición de hábitos de estudio. 

-Valoración dos traballos ben feitos e ben presentados. 

-Orden, sistematización e rigor no propio traballo. 

-Cooperación no traballo dos outros. 

-Tolerancia e respecto cara demais. 

-Aceptación dunhas pautas de comportamento para a convivencia escolar e extra 
escolar. 

Seguindo os criterios mencionados a puntuación global por avaliación vaise a dividir en 
tres partes: 

Un 60% do total da puntuación corresponderá os contidos. 

Un 20% da porcentaxe será para o traballo e actitude tanto na propia aula como na 
aula de informática ou na de audiovisuais. 

Reservarase así mesmo un 20% para a voloración do comportamento na clase e o 
respecto cara aos compañeiros, o profesor e ao material escolar tanto propio como 
dos compañeiros ou do centro escolar (libros, cadernos, bolígrafos, mapas, dicionarios, 
enciclopedias, encerado, pupitres...) 

Mínimos esixibles para unha valoración positiva: 

Os contidos asimilados a base do esforzo, tenacidade e constancia; 
perseveranza nos traballos realizados a cotío; unha actitude positiva cara a asignatura; 
espírito crítico cara a labor que se está a realizar; tolerancia, c e comportamento 
adecuado que se debe gardar nunha aula cara os compañeiros, profesor e material 

 

METODOLOXÍA 

Aplicarase unha metodoloxía activa e participativa mediante a realización de traballos 
individuais e en grupo, co fin de favorecer a cooperación entre os alumnos rexeitando 
a competitividade. 

Buscase a mesmo tempo crear un clima de amizade e benestar na aula e no centro co 
resto dos compañeiros e co profesorado. 



 

 

Empregarase unha metodoloxía inductivo-deductiva. Por medio de actividades, 
cada vez máis complexas, pero adecuadas a súa idade (resumes, esquemas, busca de 
información, debates, enquisas, entrevistas, cuestionarios, confección de gráficos, 
exposicións...), o alumno/a expresa a súa experiencia, e descubre progresivamente e 
con espírito crítico, o concepto xeral. 

As actividades e os exercicios fanse cada vez máis reflexivos e críticos, co fin de 
adquirir ademais de uns coñecementos, uns principios e uns valores que lles axuden a 
un compromiso cristián coa sociedade. 

A utilización de imaxes, algunhas veces para que descubran e coñezan a cultura 
relixiosa a través do arte o longo da historia, e outras para actualizar o tema e situar o 
alumno/a nunha época concreta que vamos a estudar. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS. 

Coma a súa mesma palabra sinala, os contidos transversais nos están desenvolvidos 
nun só momento nin nun só lugar,se non que están presentes o longo de todo o 
proxecto.  

Atravesan o currículo de forma permanente e protagonizan en gran medida o proceso 
de ensinanza e aprendizaxe. 

· Están presentes nas actividades iniciais das unidades didácticas. 

· Vincúlanse ós contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais. 

· Están implicados en diversas actividades de aplicación. 

· Téñense en conta na ilustración de tódolos temas. 

A ensinanza relixiosa, entroncase na esencia mesma do aprendizaxe, con diferentes 
temas encadrados como transversais. 

-Educación moral e cívica: adquisición de hábitos de comportamento básicos para 
unha boa convivencia. 

-Educación sexual: lograr conseguir unha actitude de respecto hacha o propio corpo e 
non discriminación por razón de sexo. 

-Educación para a paz: conseguir sentimentos de respecto, tolerancia e comprensión 
cara os demais. 

-Educación para a saúde: coidado do propio corpo e respecto hacha os demais. 

-Educación do consumidor: actitude critica ante o consumo desmesurado. 



 

 

-Educación para a xustiza: intimamente ligada coa educación moral e cívica. Os 
alumnos deben comprometerse a loitar contra as inxustizas. 

-Educación ambiental: descubrir a importancia de respectar e coidar a natureza. 

-Educación vial: fomentar a responsabilidade, tanto dende o punto de vista de peón, 
como dende o punto de vista de futuros condutores, para previr posibles accidentes. 

Desta maneira, os contidos transversais non quedan confinados a pequenos espazos 
illados, senón que impregnan toda a unidade didáctica, o mesmo tempo que 
desenvolven aspectos concretos dos mesmos. 

A área de relixión intégrase na condición interdisciplinar do aprendizaxe humano. O 
alumno debe precibir a relación entre a fe e a cultura. Nuns casos será para 
beneficiarse das aportacións científicas, artísticas, culturais, literarias, en outros, para 
situar esas aportacións nunha perspectiva cristiá. 

Son moitas as referencias que o longo do curso se fan as outras áreas, como por 
exemplo: ciencias sociais, lingua e literatura, ciencias da natureza, música, plástica, e 
incluso matemáticas. Ocorre, por exemplo, cando estudamos os períodos históricos 
nos que se sitúan os acontecementos bíblicos, os xéneros literarios da Biblia, os 
contextos xeográficos, o manexo de mapas, escalas gráficas, cadros cronolóxicos, a 
medida do tempo, etc. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A INDIVIDUALIDADE. 

O feito diferencial é un resgo común a tódalas sociedades motivadas por moi 
diferentes causas: étnicas, intelectuais, físicas, psíquicas,familiares, socioculturais,... 
polo que o proceso de ensinanza aprendizaxe carecería de eficacia pedagóxica si non 
tivera en conta a atención a diversidade do alumnado. 

A programación tendo en conta esta diversidade debe ofrecerlle ós alumnos unha 
serie de unidades de reforzo e ampliación que se empregarán o longo de todo o 
proceso da ensinanza aprendizaxe como un recurso didáctico, incluíndo o longo das 
unidades didácticas contidos para aqueles alumnos que poidan ampliar o 
desenvolvemento das súas capacidades. Tendo tamén en conta os alumnos que teñan 
máis dificultades. Para estes alumnos ofreceránselles sínteses moi breves e actividades 
sinxelas que faciliten o desenvolvemento preciso. 

De esta maneira realizaranse actividades de motivación, de diagnóstico (a fin de 
establecer coñecementos previos e detectar posibles erros conceptuais), de 
ampliación, de recuperación de esforzo e de avaliación 

O profesorado de relixión actuará no plano dos valores de forma coherente, 
expresando os seus propios valores e tomando as opcións que están en consonancia 
con eles. 



 

 

O profesor debe saber detectar os problemas de cada alumno. Deberá o mesmo 
tempo, descubrir as causas e encontrar as solucións personalizadas que lle permitan 
acadar os obxectivos mínimos programados. 

 

 

3º de E.S.O 

 

 

CURRICULO DE  3º CURSO DE E.S.O 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

Contidos 

   -A natureza humana desexa o Infinito. 

 

   -A procura de sentido na experiencia da enfermidade, a morte, a dor, etc. 

 

Criterios de avaliación 

 

     1. Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa. 

   2. Comparar razoadamente distintas respostas fronte á finitude  do ser   humano 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

   1. Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa. 

 2. Comparar razoadamente distintas respostas fronte á finitud do ser humano 

 

Bloque 2. A revelación: Deus interveña na  historia 

Contidos 

    -A ruptura do home con Deus polo pecado. 

  

  -O relato bíblico do pecado orixinal. 

 

Criterios de avaliación 

     1. Descubrir que o pecado radica no rexeitamento á intervención de Deus na propia 

vida. 

   

2. Distinguir a verdade revelada do roupaxe literario no relato do Xénese. 

  Estándares de aprendizaxe avaliables 

1.1 Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o pecado como 
rexeitamento ou suplantación de Deus. 

   2.1 Analiza o texto sagrado diferenciando a verdade revelada do roupaxe literario e 
recrea un relato da verdade revelada sobre o pecado orixinal con linguaxe actual 

Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da  Historia da Salvación 

Contidos 

A persoa transformada polo encontro con Xesús 



 

 

 Criterios de avaliación 

   1. Recoñecer e apreciar que o encontro con Cristo cambia a forma de comprender o 

mundo, a  historia, a realidade, as persoas, etc. 

  2. Comprender que a pertenza a Cristo con leva unha nova forma de comportarse na 
vida 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

1.1 Busca e selecciona biografía de conversos. 

   1.2 Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo introduciu 

na forma de entender o mundo, segundo as biografías seleccionadas. 

   2.1 Crea e comparte textos, vídeos clip, curtos, para describir as consecuencias que na 

vida dos cristiáns supuxo o encontro 

Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na  historia: a Igrexa 

Contidos 

A Igrexa lugar de encontro con Cristo 

Experiencia de plenitude no encontro con Cristo 

 A experiencia de fe xera unha cultura 

 

 

Criterios de avaliación 

1 Tomar conciencia do vínculo indisoluble entre o encontro con Cristo e a pertenza a 
Igrexa. 

2 Valorar criticamente a experiencia de plenitude que promete  Cristo. 

3 Identificar na cultura a riqueza e a beleza que xera a fe. 

. 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

1.1 Busca, selecciona e presenta xustificando a experiencia dunha persoa que atopou a 
Cristo na Igrexa. 

    

  

 



 

 

2.1 Escoita testemuños de cristiáns e debate con respecto achega da plenitude de vida 
que neles se expresa 

   3.1 Demostra mediante exemplos previamente seleccionados que a experiencia cristiá 

foi xeradora de cultura ao longo da historia. 

   3.2 Defende de forma razoada a influencia da fe na arte, o pensamento, os costumes, a 

saúde, a educación, etc 

 

 

 

OBXECTIVOS: 

 

Obxectivos xerais da área de Relixión Católica para 3.º de Educación Secundaria:   

 

  1. Descubrir e coñecer o desexo do infinito e de Deus que existe no ser humano, e a 

diversidade de camiños persoais e cristiáns que existen para encontrarse con El.    

  2. Analizar e interpretar a necesidade humana de darlle sentido á propia vida e o 

sentido cotián e último da vida que dan o cristianismo e as relixións monoteístas.     

  3. Investigar e interpretar correctamente o pecado e os sacramentos do Perdón e da 

Unción de enfermos.     

  4. Investigar e fundamentar correctamente a relación existente entre Xesús Cristo, a 

vocación cristiá e o sacramento da Orde sacerdotal.     

  5. Coñecer e aplicar a moral cristiá da vida humana en relación con Xesús Cristo, a 

Igrexa e a busca de solucións aos atentados actuais contra a vida.  

  6. Valorar a mensaxe de Xesús sobre o consumo e aplicar a moral cristiá e católica do 

consumo para promover un consumo xusto, solidario, ecolóxico e cristián.   

  7. Describir e valorar a misión e a organización da Igrexa católica en relación con 

Xesús Cristo, a súa tripla misión e os servizos de humanización e salvación que 

realiza.   

  8. Investigar os principais acontecementos da historia da Igrexa durante os seus 

primeiros quince séculos e a presenza de Xesús Cristo, que continúa ata o fin da 

historia.  

  9. Recoñecer e valorar a achega fundamental da fe cristiá na creación da arte e da 

cultura cristiá e da humanidade.   

10. Desenvolver a intelixencia espiritual por medio da reflexión e interiorización das 

experiencias de auto coñecemento, sentido á vida, vocación persoal, meditación e 

peregrinación.  

11. Promover a intelixencia emocional por medio do coñecemento e da vivencia dos 

sentimentos de choro, providencia, arrepentimento, fe, vida, xenerosidade, 

colaboración, vocación e piedade.  

12. Tomar conciencia da importancia de ter unha xerarquía de valores e de practicar os 

valores do perdón, a fe, o servizo, a celebración, a caridade, a solidariedade, a 

cooperación e a tolerancia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DESCRITORES 

 

 

COMPETENCIAS, INDICADORES E DESCRITORES 

  

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Indicadores: 

-Coidado do contorno ambiental e dos seres vivos 

-Vida saudable 

-A ciencia no día día 

-Manexo de elementos matemáticos 

-Razoamento lóxico e resolución de problemas 

Descritores: 

*Interactuar  co contorno natural de xeito respectuoso. 

*Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

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

repercusións para a vida futura. 

*Desenvolver e promover hábitos de vida saudables en canto á alimentación e ao 

exercicio físico. 

* Criterios persoais sobre a visión social e estética do corpo  humano fronte ao coidado 

saudable deste. 

*Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá 

*Aplicar métodos científicos rigorosos par mellorar a comprensión da realidade 

circundante e comprender o que acontece arredor nosa. 

*Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

*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. 

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

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Indicadores: 

-Comprensión oral e escrita. 

-Expresión oral e escrita. 

-Normas de comunicación. 

-Comunicación noutras linguas. 

Descritores: 

*Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

*Gozar coa lectura. 

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

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

para elaborar textos escritos. 



 

 

*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. 

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

desta. 

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

materias cotiás diversas. 

 

Competencia dixital 

Indicadores: 

-Tecnoloxías  da información  

-Comunicación audiovisual 

-Utilización de ferramentas  dixitais 

Descritores 

*Empregar distintas fontes para a busca da información 

*Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade 

*Comprender as mensaxes  que veñen dos medios de comunicación 

*Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento 

*Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 

 

Competencia de conciencia de expresións culturais 

Indicadores: 

-Respecto polas manifestacións culturais propias e alleas. 

-Expresión cultural e artística 

Descritores 

*Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural no ámbito 

mundial 

*Valorar a interculturalidade  como unha fonte de riqueza persoal e cultural 

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

científico 

*Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos 

*Elaborar traballos de presentacións con sentido estético 

 

Competencias sociais e cívicas 

Indicadores: 

-Educación cívica e constitucional 

-Relación cos demais 

-Compromiso social 

Descritores 

*Coñecer e aplicar os dereitos e deberes Da convivencia cidadá no contexto da escola 

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

e para as resolución de conflitos. 

*Recoñecer riqueza nas diversidade de opinións e ideas 

* Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores 

*Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme as ela 

*Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos 

*Involucrarse ou promover accións cun fin social 

 

Competencia  do sentido de iniciativa e espírito emprendedor 



 

 

Indicadores: 

-Autonomía persoal 

-Liderado 

-Creatividade 

-Emprendemento 

Descritores 

*Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias 

*Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas 

*Ser constantes no traballo superando as dificultades 

*Priorizar a consecución de obxectivos grupais e intereses persoais 

*Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema 

*Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian 

*Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas 

*Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos 

*Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo 

 

Competencia aprender a aprender 

Indicadores: 

-Perfil de aprendiz 

-Ferramentas para estimular o pensamento 

-Planificación e avaliación da aprendizaxe 

Descritores 

*Desenvolver as distintas intelixencias múltiples 

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

*Identificar potencialidades persoais como aprendiz :estilos de aprendizaxe, funcións 

executivas... 

*Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional... 

*Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos 

*Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de 

aprendizaxe 

*Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe 

*Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe 

 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA O DESENVOLVEMENTO  DAS 

COMPETENCIAS  CLAVE 

 

Descrición do modelo competencial 

 

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, 

no que aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita 

o adestramento das competencias; recordemos que estas non se estudan, nin se ensinan: 

adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que lle permitan 

ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.  

 

Tratar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a 

iso, cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por 

competencia), grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que 

o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que os 

devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se denominan descritores da 

competencia, que serán os que «describan» o grao competencial do alumnado. Por cada 



 

 

indicador de seguimento encontraremos entre dous e catro descritores, cos verbos en 

infinitivo.  

 

En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños 

competenciais, redactados en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O 

desempeño é o aspecto específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de 

xeito explícito; é, polo tanto, concreto e obxectivable. Para o seu desenvolvemento, 

partimos dun marco de descritores competenciais definido para o proxecto e aplicable a 

todas as materias e cursos da etapa.  

 

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 ensinanza-aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible.  

 

Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as 

áreas, axudarán a que os nosos alumnos e as nosas alumnas aprendan a desenvolverse 

nunha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción 

colaboren. 

 

A diversidade dos nosos alumnos e das nosas alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe 

diferentes, teñen que conducirnos a traballar desde as diferentes potencialidades de 

cada un deles, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder darlles resposta ás 

súas necesidades. 

 

 

 

Na área de Relixión Católica 

 

A área de Relixión Católica contribúe ao desenvolvemento das competencias desde as 

súas finalidades educativas, obxectivos, contidos e actividades de aprendizaxe e 

avaliación. 

 

No libro de texto do alumnado desenvólvense as competencias nas actividades de 

ensinanza-aprendizaxe de cada unidade, e de forma máis específica nas tres páxinas que 

comprende o «Obradoiro de intelixencias múltiples». Estas páxinas están formuladas 

como un obradoiro educativo onde o alumnado, por medio da reflexión, da actividade e 

da aplicación, desenvolve as competencias. Especialmente, trabállanse as competencias 

desde a intelixencia espiritual, a intelixencia emocional e a educación en valores, así 

como as seguintes propostas polo currículo de Relixión Católica (2015): 

 

-  A competencia en comunicación lingüística. 

-  As competencias sociais e cívicas. 

-  A competencia cultural e artística. 

-  A competencia para a autonomía e iniciativa persoal.  

-  A competencia de aprender a aprender. 

-  A competencia de conciencia e expresións culturais. 

 



 

 

Na web e no portfolio de Anaya encóntranse diversos recursos interactivos e dixitais, 

desde os cales seguir desenvolvendo as competencias, especialmente a «Competencia 

dixital» e a competencia de «Sentido de iniciativa e espírito emprendedor».  

 

Na programación de cada unidade indícase a competencia ou competencias que se 

traballan, os descritores competenciais e os desempeños competenciais.   

 

 

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE  

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

As unidades da área de Relixión Católica de 3.º de Educación Secundaria e os seus 

correspondentes contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, 

organizáronse e secuenciáronse en función dos seguintes criterios: 

 

Os bloques de contidos do currículo de Relixión Católica (2015): 

 

Bloque 1. O sentido relixioso do home. 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia. 

Bloque 3. Xesús Cristo, cumprimento da historia da Salvación. 

Bloque 4. Permanencia de Xesús Cristo na historia: a Igrexa. 

 

A integración de todos os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe e 

distribución do currículo de Relixión Católica (2015). 

 

Na presentación de cada unidade didáctica da proposta didáctica do profesorado, pódese 

consultar o bloque ao que pertence a unidade, así como os contidos, os criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe do currículo, que inclúe e desenvolve.  

 

 

CRITERIOS METODOLÓXICOS  E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS 

PARA UTILIZAR NA ÁREA 

 

Para alcanzar os obxectivos, as competencias e a aprendizaxe dos contidos, é necesario 

optar por unha metodoloxía que axude a alcanzar tales metas. A metodoloxía do 

presente proxecto de Relixión Católica baséase nos Obxectivos Xerais da LOMCE e no 

Real Decreto para a Educación Secundaria Obrigatoria, nas estratexias de metodoloxía 

didáctica do currículo de Relixión Católica para a Educación Secundaria Obrigatoria 

(2015), e nas achegas específicas da Pedagoxía e Didáctica Relixiosa.  

 

Froito destas opcións son os seguintes principios metodolóxicos desde os cales se 

deseñaron cada unha das unidades didácticas e os elementos que as compoñen: 

obxectivos, centros de interese, contidos, metodoloxía, actividades de ensinanza-

aprendizaxe e avaliación. Estes principios e a súa concreción en estratexias, 

procedementos, recursos e accións organizadas, forman parte do máis orixinal do 

«Proxecto de Relixión» de Anaya.  

 

 

 



 

 

  1. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse 

desde o proceso psicoevolutivo do alumnado: idade, desenvolvemento psicolóxico, 

social, moral, familiar e relixioso. Así o indica explicitamente o currículo: 

 

«Adaptación ao ámbito emocional e cognitivo dos estudantes, respectando o 

desenvolvemento psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 

combinar de xeito adecuado o concreto e o abstracto, o traballo individual e en 

grupo, o manipulativo, experiencial e visual cos aspectos conceptuais» (Currículo, 

2015). 

 

  2. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse 

desde a concepción dunha aprendizaxe significativa, por competencias e desde o 

desenvolvemento das intelixencias múltiples. 

 

O desenvolvemento do coñecemento sobre a base de aprendizaxes significativas e 

de calidade, supón que o alumnado relaciona o que aprende cos conceptos que xa 

posúe e as experiencias que ten. Así, dálle significado ao material que é obxecto de 

aprendizaxe e constrúe os seus propios coñecementos. A aprendizaxe significativa 

implica unha memorización comprensiva do que se aprende, supón unha reflexión 

crítica por parte do alumnado e comporta unha funcionalidade: o que o alumno e a 

alumna aprendeu sérvelle para efectuar novas aprendizaxes e enfrontarse a novas 

situacións. Para que se realice este tipo de aprendizaxe, o profesorado debe partir da 

preparación do alumnado e dos seus coñecementos previos, o obxecto de 

aprendizaxe debe ser coherente e lóxico (o alumnado debe poder atribuírlle 

significado e integralo na súa estrutura cognoscitiva), e ademais, os estudantes 

deben estar motivados para realizar a aprendizaxe.  

 

A opción dunha metodoloxía baseada nunha aprendizaxe significativa, por 

competencias e desde o desenvolvemento das intelixencias múltiples, leva consigo 

unha ensinanza da Relixión Católica «desde» e «para» a vida persoal, cidadá, 

social, moral, relixiosa e eclesiástica.  

 

«Respecto pola curiosidade e inquietudes dos estudantes. Consideración dos 

intereses e das expectativas dos estudantes, así como dos seus coñecementos 

previos, de maneira que se garanta unha aprendizaxe significativa» (Currículo, 

2015). 

 

  3. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse 

desde o ritmo de aprendizaxe de cada alumno ou alumna e as súas experiencias e 

centros de interese: as necesidades fisiolóxicas, psicolóxicas, sociais, intelectuais, 

morais, relixiosas e de sentido á vida do alumnado. Os centros de interese son os 

intereses «naturais» ou «artificiais» que se utilizan no proceso de ensinanza-

aprendizaxe. Concrétanse nos feitos de experiencia persoal da vida cotiá 

(problemas, interrogantes, aspiracións, fracasos, necesidades, noticias...). Desde 

eles, motívase o alumnado, partindo da súa vida, para traballar os contidos e as 

competencias como respostas ás súas necesidades e experiencias. 

 

«Respecto polos ritmos e estilos de aprendizaxe dos estudantes. Non todos os 

estudantes son iguais, non todos aprenden á mesma velocidade nin utilizan as 



 

 

mesmas estratexias. A atención á diversidade e o desenvolvemento da inclusión 

comezan na asunción deste principio fundamental» (Currículo, 2015).  

 

  4. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse 

desde as narracións bíblicas, os relatos sagrados das relixións, as historias da vida 

diaria e a literatura. Cada unidade inclúe, en relación co bloque e cos contidos, 

curiosidades, datos estatísticos, noticias da actualidade, feitos cotiáns do alumnado, 

testemuños de persoas exemplares, contos, historias literarias, historias da Biblia e 

outros libros sagrados, etc. 

 

Esta opción produce na aula unha gran motivación debido a que utiliza a linguaxe 

específica da transmisión das relixións, especialmente da relixión cristiá, así como 

polas vantaxes que lle achega ao alumnado:  

  

A) Experiencias de educación no sentido da vida. 

B) Promover as bases para o desenvolvemento das principais competencias e 

capacidades humanas.  

C) Desenvolver ensinanzas e experiencias cognitivas, morais e afectivas sobre as 

principais virtudes e valores cívicos, morais e relixiosos. 

D) Desenvolver unha cultura bíblica integral no alumnado. 

E) Fortalecer a intelixencia espiritual e a intelixencia emocional desde a realidade 

persoal de cada alumno ou alumna. 

 

  5. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse 

desde a interdisciplinariedade polas súas propias características. O estudo do feito 

relixioso e cristián leva consigo unha relación coas diferentes áreas curriculares. 

Para desenvolver tal interdisciplinariedade, diversas actividades están deseñadas 

para seren realizadas en colaboración con outras áreas curriculares.  

 

  6. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 

promover o diálogo da fe cristiá coas relixións e a cultura actual. A clase de 

Relixión Católica deberá establecer un diálogo coa realidade relixiosa e 

sociocultural do ámbito, para mostrar a influencia mutua entre o feito relixioso 

xeral e cristián e a cultura occidental. Preténdese valorar, á luz da fe cristiá, os 

valores, as ideas e os modelos de comportamento da cultura actual; á vez que se 

reinterpretarán as fórmulas, os ritos, os símbolos e os comportamentos relixiosos á 

luz dos valores e antivalores máis influentes na vida cotiá. 

 

  7. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 

capacitar o alumnado para ver, xulgar e actuar sobre si mesmo, os demais, a 

sociedade e o medio. Por iso, diversas actividades están elaboradas para que o 

alumnado practique a metodoloxía específica que utiliza a Igrexa católica ante os 

problemas sociais e ambientais: ver, xulgar e actuar sobre as persoas, a sociedade e 

o medio para melloralos. 

 

  8. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 

promover o protagonismo e a actividade do alumnado. Así, o alumno ou a alumna é 

o autor da súa propia aprendizaxe e é capaz de desenvolver as súas competencias. 

Deles xorde a forza interior para desenvolver as súas capacidades, as súas 

intelixencias múltiples e o poder para realizarse como persoas. A función do 



 

 

profesor ou da profesora é facer de mediador, facilitador, orientador e guía para que 

o alumnado encontre os instrumentos que lle axuden a aprender a aprender e a 

descubrir por si mesmo. 

 

  9. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse 

desde unha pluralidade de metodoloxías e unha diversidade de actividades. Nas 

unidades e nos materiais complementarios conxugáronse as actividades 

cooperativas e de socialización coas de individualización. Non é compatible unha 

metodoloxía cerrada ou única baixo os principios derivados da educación 

personalizada, a aprendizaxe por competencias ou a pedagoxía relixiosa. A 

metodoloxía debe ser aberta, pois cada alumno ou alumna é un mundo e cada un 

deles pode supoñer unha adaptación específica 

O presente proxecto dálle moita importancia á diversidade e inclusión de todo o 

alumnado na aula. Nestas idades fanse notables as súas diferenzas, que se van 

reflectir nas súas diversas capacidades, motivacións, centros de interese, graos de 

creatividade...  Por iso, as actividades serán algunhas veces individuais e outras de 

parella ou de grupo. Como resposta para o tratamento da diversidade, o profesorado 

deixará liberdade para que cada alumno ou alumna poida elixir a modalidade de 

realización da actividade. Por exemplo, se se tratase de resumir un tema, poderase 

facer por medio dun mapa conceptual, un resumo ou unha definición coa súa 

explicación correspondente. Cada estudante, segundo as súas calidades e os seus 

intereses, elixirá a modalidade que máis lle guste. 

Entre a diversidade de materiais, técnicas e actividades máis específicas da área de 

Relixión están as investigacións; os comentarios de texto; os libros de consulta;  as 

actividades de lectura e comprensión lectora; os estudos monográficos; os traballos 

de campo: entrevistas, reportaxes, etc.; os xogos didácticos; os vídeos e outros 

materiais audiovisuais; as mesas redondas; o uso de programas de ordenador; os 

coloquios; os debates; os murais ou os carteis...; a expresión corporal; os debuxos; 

os cómics; os comentarios de prensa; a televisión; a publicidade; a dinámica de 

grupos; o teatro; as actividades cooperativas; a observación da realidade; a busca de 

información; o manexo e interpretación da Biblia; a reflexión crítica e a exposición 

e a argumentación respectuosa das crenzas relixiosas propias e alleas; o cinefórum; 

o discofórum; a expresión de sentimentos; a práctica de valores; os exercicios de 

interioridade; as actividades TIC, etc. 

 

Entre a diversidade de métodos que se deben utilizar na clase de Relixión están:  

 

- O dialóxico (centrado no diálogo sobre as experiencias de vida e a aprendizaxe 

dos contidos).  

- O indutivo (partir do particular e próximo ao alumnado para, por medio de 

conceptualizacións cada vez máis complexas, rematar no xeral). 

- O dedutivo (partir do xeral para concluír no particular, no ámbito e na 

experiencia máis próxima do alumnado). 

- O indagatorio (por medio da explicación e da aplicación do método científico). 

- O activo (por medio da realización do alumnado da maior parte das actividades 

da clase). 

- O explicativo (por medio das estratexias da explicación). 

- O mixto (combinar nunha mesma unidade diversos métodos). 

 



 

 

Todo este proceso, métodos e actividades deben ir acompañados por unha 

avaliación integral de todo e todos: unha avaliación inicial ou diagnóstica, unha 

avaliación continua ou formativa, e unha avaliación final ou sumativa. 

 

«Seguimento dos criterios de avaliación educativa. Para facilitar o cumprimento 

destes principios metodolóxicos, aplicarase unha avaliación continua, global e 

formativa ao longo do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Ao finalizar o proceso, 

levarase a cabo unha avaliación sumativa, de maneira que se avalíe o nivel de logro 

alcanzado. A avaliación obxectiva garantirá unha valoración adecuada da 

dedicación, do esforzo e do rendemento de todos os estudantes» (Currículo, 2015). 

 

10. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 

a adquisición dunha síntese científica e teolóxica dos principais conceptos, 

procedementos e valores do feito relixioso, cristián e católico: trátase de capacitar o 

alumnado en opinión, información, formación e educación relixiosa xeral e 

católica. 

 

11. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 

que o alumnado coñeza e practique as linguaxes relixiosas e da fe cristiá: a linguaxe 

simbólica, a bíblica, a doutrinal, a litúrxica e a moral ou testemuñal. 

 

12. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse para 

o humanismo: «Consideración da dimensión humanista. Todas as aprendizaxes 

estarán ao servizo da formación humana. A materia de Relixión, desde a súa clave 

personalizadora, require que todo tipo de aprendizaxes, instrumentais, cognitivas, 

actitudinais e socio-afectivas non sexan consideradas fin en si mesmas, senón que 

estean ao servizo da formación integral do ser humano» (Currículo, 2015).  

 

13. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse 

desde o traballo cooperativo: «Desenvolvemento da aprendizaxe en equipo e/ou 

cooperativa. O estudo e a reflexión do cristianismo, pola súa intrínseca dimensión 

comunitaria, é unha materia adecuada para desenvolver o traballo en equipo e a 

aprendizaxe cooperativa» (Currículo, 2015). 

 

14. A ensinanza-aprendizaxe da Relixión Católica debe deseñarse e desenvolverse 

desde as TIC: «Utilización educativa dos recursos tecnolóxicos. O ensino da 

relixión promoverá a utilización da tecnoloxía da información e da comunicación, 

non só dun xeito instrumental, que lle resulte útil ao estudante na busca de 

información ou na resolución de problemas formulados na clase, senón procurando 

a súa integración na vida do suxeito e o seu uso ético. As redes sociais ou as 

ferramentas de construción e manipulación de imaxes, por exemplo, son 

instrumentos que permiten novas formas de expresión da cultura e da identidade 

persoal que hai que aprender a dominar» (Currículo, 2015). 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Con respecto ás actividades complementarias que se lle poden propoñer ao alumnado, 

convén reflexionar sobre estas cuestións: 

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

• Cal foi o resultado da realización das actividades? 



 

 

• Cales delas gustaron máis? 

• Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 

 

 

EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

 

A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas evidencias de 

aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para 

rexistralas, utilizaremos portfolios de aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao 

longo das distintas unidades didácticas, se planifique a realización e a recollida de 

probas que mostren o nivel de consecución do estándar, así como a súa evolución ao 

longo do curso.  

 

O portfolio é unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe que consiste 

fundamentalmente na recollida de evidencias da evolución de cada alumno e alumna; 

esta recollida pode pautarse, ou deixar que sexa o propio alumnado o que seleccione que 

evidencias quere mostrar. Cada evidencia debe incorporar unha reflexión engadida 

sobre o traballo realizado, as dificultades encontradas e os obxectivos de mellora 

persoal. O documento do portfolio pode realizarse en papel ou en formato dixital. No 

anexo de avaliación preséntase un guión para a súa realización.  

 

As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de: 

• Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os 

estándares definidos na unidade. 

• Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e polas alumnas. 

• Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun 

contexto real; por exemplo: unidades de medida deseñadas por eles, o deseño dun 

obxecto con figuras xeométricas, murais, traballos de aplicación das tarefas, etc. 

• Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe. 

• Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do 

razoamento lóxico.  

• Ferramentas de auto avaliación e coavaliación do traballo na aula.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios que se van a valorar son: 

-Perseveranza na adquisición de hábitos de estudio. 

-Valoración dos traballos ben feitos e ben presentados. 

-Orden, sistematización e rigor no propio traballo. 

-Cooperación no traballo dos outros. 

-Tolerancia e respecto cara demais. 



 

 

-Aceptación dunhas pautas de comportamento para a convivencia escolar e 
extraescolar. 

Seguindo os criterios mencionados a puntuación global por avaliación vaise a dividir en 
tres partes: 

Un 60% do total da puntuación corresponderá os contidos. 

Un 20%da porcentaxe será para o traballo e actitude tanto na propia aula como na 
aula de informática ou na de audiovisuais. 

Reservarase así mesmo un 20% para a voloración do comportamento na clase e o 
respecto cara aos compañeiros, o profesor e ao material escolar tanto propio como 
dos compañeiros ou do centro escolar (libros, cadernos, bolígrafos, mapas, dicionarios, 
enciclopedias, encerado, pupitres...) 

 

Mínimos esixibles para unha valoración positiva: 

Saber captar e comprender as ideas esenciais da mensaxe cristiá.  

Integrar correctamente novas informacións procedentes de diferentes temas. 

Os contidos asimilados a base do esforzo, tenacidade  e constancia; perseveranza nos 
traballos realizados a cotío; unha actitude positiva cara a asignatura; espírito crítico 
cara a labor que se está a realizar; tolerancia, respecto e comportamento adecuado 
que se debe gardar nunha aula cara os compañeiros, profesor e material. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primeira avaliación: unidades 1, 2 e 3 

Segunda avaliación: unidades 4, 5 e 6 

Terceira avaliación: unidades 7, 8 e 9 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 

•  O libro do alumnado. 

•  A proposta didáctica da materia.  

•  Os recursos da proposta didáctica que, entre outros materiais, inclúen actividades de 

reforzo, de ampliación e de avaliación. 

•  O libro dixital. 

•  A web do profesorado. 



 

 

•  A web do alumnado e da familia. 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

 

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, 

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como 

mínimo debe coñecerse a relativa a: 

 

• O número de alumnos e alumnas. 

• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos 

curriculares.  

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se 

poden tratar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias 

de seguimento da eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  

• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta 

materia. 

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os 

traballos cooperativos. 

• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo 

do grupo. 

 

Necesidades individuais 

 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, 

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais 

dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:  

 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou 

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta 

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades 

non diagnosticadas pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa 

historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que hai que adoptar. (Planificación de reforzos, 

situación de espazos, xestión de tempos de grupo para favorecer a intervención 

individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que hai que adoptar, así como 

sobre os recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo no que se van avaliar os progresos destes 

estudantes. 

• Fixar o modo no que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co 

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co 

titor.  



 

 

 

 

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Actividades de avaliación da área de Relixión católica 

 

A diversidade de actividades de avaliación da área de Relixión Católica, elaboráronse 

en función dos seguintes criterios: 

 

A) Ofrecer en cada unidade didáctica unhas actividades de avaliación de calidade que 

avalíen a todos e todo: alumnado, profesorado, pais e nais, materiais curriculares, 

tipos de contidos, o centro educativo e os procesos de ensinanza-aprendizaxe. Unha 

avaliación continua, formativa, orientadora e personalizadora que se aplica 

sucesivamente por medio de actividades de avaliación inicial ou diagnóstica, 

avaliación formativa e avaliación final ou sumativa, e que capacitará o estudante para 

avaliar a aprendizaxe alcanzada e valorar o seu proxecto persoal de vida. 

 

B) Realizar unhas actividades de avaliación que sexan educadoras, auto activas, de auto 

aprendizaxe e de heteroavaliación e auto avaliación; unha avaliación de calidade que 

comproba a calidade dos resultados. Unha avaliación que sirva para medir e 

comparar os resultados obtidos cos obxectivos propostos, así como para sintetizar «O 

rigor científico estatístico» da avaliación cuantitativa co «persoal e imprevisible» da 

avaliación cualitativa. E todo iso, desde criterios que midan e avalíen o 

desenvolvemento das competencias e os seus descritores e os estándares de 

aprendizaxe avaliables.  

 

C) Utilizar variadas técnicas e instrumentos de avaliación dos diferentes modelos de 

ensino e realizarse estes de forma colexiada.  

 

D) Ofrecer actividades de avaliación en clave de TIC na web do alumnado e na web do 

profesorado. 

 

A avaliación inicial ou diagnóstica preséntase e realízase no libro do alumnado, 

concretamente na dobre páxina de presentación e na dobre páxina de «Experiencias 

humanas e cristiás».  

 

A avaliación formativa ou orientadora desenvólvese no libro do alumnado nos 

apartados de «Experiencias humanas e cristiás», «Os contidos», «A Biblia», as tres 

fichas do «Obradoiro de intelixencias múltiples» e as súas correspondentes actividades e 

recursos didácticos: lecturas e comentario de relatos, exercicios de comprensión lectora, 

actividades de aplicación persoal e social, traballos de investigación, etc.   E, na web do 

alumnado, realízase por medio dun exercicio interactivo que se propón en cada 

unidade.  

 

Estes apartados e recursos pretenden alcanzar os obxectivos e desenvolver as 

competencias da unidade, ao mesmo tempo que lle serven de orientación ao profesorado 

sobre os avances e os retrocesos no proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado. 

 



 

 

A avaliación final ou sumativa concrétase no libro do alumnado no apartado 

«Aprendín», que contén actividades para resumir, avaliar e reforzar os contidos da 

unidade. E, na web do alumnado, ofrécese unha proba obxectiva de avaliación.  

 

Estes apartados e recursos teñen por obxectivo comprobar o grao de aprendizaxe final 

alcanzada sobre o tema por cada alumno ou alumna, e a aplicación práctica, cultural e 

existencial que extrae do tema para a súa vida persoal, social e relixiosa. 

 

A autoavaliación do profesorado de relixión católica 

 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da 

realización e do desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar 

cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que lle permitan ao 

docente avaliar o funcionamento do traballo programado na aula e establecer estratexias 

de mellora para a propia unidade.  

 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación 

didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder 

recoller as melloras no seguinte.  

 

 

 

 

TRATAMENTO DA TRANSVERSALIDADE 

Os temas transversais ademais de coidar escrupulosamente o uso da linguaxe e de 
revisar con moito coidado os textos e ilustracións, parad que non conteñan ningún 
elemento que poidan atentar contra a igualdade, a tolerancia ou calquera dos Dereitos 
Humanos, o proxecto plantexa direectamente aqueles temas transversais aos que os 
temas se presten especialmente. En particular: Educación para a convivencia. 

Establecese os criterios morais universais (“regla áurea”) para derivar deles actitudes 
de tolerancia, respecto, e non discriminatorias. 

Subliñase especialmente os valores cristiáns de: amor, caridade, irmandade, unión, 
comunidade, perdón, solidariedade, comprensión, universalidade, etc. Como aporte 
Cristián a una cultura universal de igualdade. 

Unha educación para a paz seguindo os valores de Xesús Cristo comunicou: 
“Benaventurados os pacíficos…”, “A paz vos deixo, a paz vos dou”… 

Educación para a saúde: plantéxase con rigor os problemas morais derivados do 
descoido e mal coidado da saúde: anorexia, bulimia, culturismo, drogas, etc. 

Presentarase a sexualidade como expresión da persoa. 



 

 

Valoraránse os criterios de Xesús Cristo e da Igrexa: respecto o propio corpo, templo 
do Espírito Santo (1ª corintios 6,12-20), elevación do magtrimonio a catgegoria de 
sacramento, etc. 

Os temas a tratar como transversais remítome aos mencionados  ao final da 
progarmación feita por curso. 

 

 

 

CUARTO CURSO DE E.S.O. 

 

OBXECTIVOS  

1- Adquirir unha visión da fe católica a través dos textos bíblicos fundamentais e a 

través das formulacións de fe propostas pola Igrexa. 

2- Descubrir e aprender a interpretar a mensaxe da Biblia e do Maxisterio da Igrexa 

como fonte de información cristiá. 

3- Coñecer diferentes accións litúrxicas da comunidade eclesial e descubrir a finalidade 

que as festas cristiáns teñen para o crente. 

4- Descubrir as diferentes posturas que as persoas toman ante o feito relixioso: crenza 

ou increnza, e adquirir unha actitude de respecto, comprensión e diálogo. 

5- Describir as distintas interpretacións que as diversas relixións dan ante os 

interrogantes profundos da vida e coñecer os elementos fundamentais das principais 

relixións que se dan no mundo. 

6- Descubrir as actitudes que o cristián debe ter ante a sociedade que o envolve e ante o 

medio ambiente. 

7- Descubrir os valores fundamentais do cristianismo ante as realidades sociais e 

adquirir un grao de responsabilidade  e de compromiso que leve ó crente a actuar cun 

estilo de vida concreto na sociedade na que vive. 

8- Sensibilizarse ante as situacións sociais que o rodean, adquirir unha escala de valores 

evanxélicos e aprender a compartilos coa escala de valores propostos pola sociedade. 

9- Coñecer as distintas etapas da historia da Igrexa a través das súas manifestacións 

artísticas, culturais e litúrxicas. 

 

CONTIDOS  



 

 

1. O misterio da Igrexa. Realidade visible e espiritual. Misterio da unión dos homes con 

Deus.  

2. A presenza e realización das notas da Igrexa ao longo da historia.  

3. A Igrexa, unidade dos cristiáns nun só Corpo, a vida do cal é Cristo.  

4. Final da vixencia do paganismo e extensión do cristianismo no Imperio Romano. 

Constantino e o Edicto de Milán. San Xerónimo e San Agustín. Concilios de Éfeso e 

Calcedonia. Algunhas desviacións doutrinais. Diálogo fe-cultura nos primeiros séculos.  

5. A cultura cristiá antiga. A basílica paleocristiana. «As Confesións» de San Agustín.  

6. A evanxelización de Europa. O monacato: a regra benedictina. Mahoma: o 

mesianismo islámico e a disputa iconoclasta. III Concilio de Toledo. Santo  Isidoro. 

Carlomagno e a Europa cristiá. Fundación dos Estados Pontificios. A relixión cristiá na 

España musulmá. O rito mozárabe.  

7. As basílicas visigóticas e románicas: arquitectura, escultura e pintura.  

8. O primeiro cambio de milenio. Cisma de Oriente. As peregrinacións: o camiño de 

Santiago, vertebrador de Europa. Preservación dos Santos Lugares: as Cruzadas. As 

ordes militares. A reforma do monacato: Cluny e San Bernardo. O movemento a favor 

da pobreza e as ordes mendicantes: San Francisco de Asides e San Domingo de 

Guzmán. Aviñón e o Cisma de Occidente.  

9. A catedral gótica: arquitectura, escultura e vidreiras. O canto gregoriano.  

10. O Cristianismo durante o Renacemento e o Barroco. A importancia da 

Universidade: Duns Scoto, San Anselmo, Santo Tomás. A reforma protestante. Trento e 

a reforma católica. Novas ordes relixiosas. Grandes santos e místicos españois: Santa 

Teresa de Xesús, San Xoan da Cruz e SanI Ignacio de Loyola. A Inquisición. A 

evanxelización do Novo Mundo: a defensa dos indios e as reducións do Paraguai.  

11. A arte cristiá no Renacemento e o Barroco. A literatura mística. A música como 

expresión da experiencia relixiosa.  

12. A Igrexa no mundo contemporáneo. O conflito fe-razón. A preocupación pola 

cuestión social. As novas ordes relixiosas, pioneiras na educación, a sanidade e a 

asistencia. Grandes educadores cristiáns. A expansión misioneira e a presenza da Igrexa 

no "cuarto mundo". Ciencia e relixión.  

13. A expresión contemporánea da arte cristiá. Rexurdir da pintura mística e ecuménica. 

A concepción relixiosa moderna en arquitectura. A música relixiosa actual. A poesía 

mística hoxe.  

14. O encontro coa modernidade e a renovación interior da Igrexa contemporánea: o  



 

 

Concilio Vaticano II. Liñas mestras das Constitucións. Totalitarismos de Estado e a súa 

catástrofe moral. O Holocausto. Xudaísmo e Islam contemporáneos: tradición e 

modernidade.  

15. O segundo cambio de milenio. A presenza do relixioso nos medios de comunicación 

e a creación virtual de opinión. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  NA  E.S.O EN RELACIÓN COAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Argumentar sobre o servizo que a Igrexa presta ao longo dos séculos ao transmitirnos 

íntegros a mensaxe e a vida de Xesús.  

2. Apreciar que a santidade da Igrexa é eficaz, a pesar do pecado dos seus fillos.  

3. Situar no seu contexto histórico algúns feitos da Igrexa como servizo á fe.  

4. Describir o servizo que os modelos de vida cristiáns achegaron á cultura de cada 

época.  

5. Razoar o servizo dos concilios á transmisión da fe.  

6. Explicar o sentido relixioso das peregrinacións.  

7. Razoar o sentido das reformas da Igrexa como renovación nas súas raíces  

evanxélicas.  

8. Localizar as achegas dos grandes santos e doutores da Igrexa na construción de  

Europa e a súa evanxelización.  

9. Situar o servizo que a Igrexa realiza á cultura dende as súas institucións e persoas 

relevantes no renacemento e barroco.  

10. Describir a acción educativa e social da Igrexa no mundo contemporáneo.  

11. Identificar os grandes fitos da arte cristiá como expresión da fe do pobo e 

manifestación da acción de Deus no mundo.  

12. Sinalar, en algúns textos do Concilio Vaticano II, as achegas da Igrexa sobre o 

diálogo co mundo.  

 

UNIDADE 1. Somos historia 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender a influencia que o pasado ten na vida das persoas. 



 

 

2. Coñecer a propia tradición familiar. 

3. Descubrir o valor e a importancia da historia. 

4. Tomar conciencia de que todos somos historia. 

5. Coñecer os procedementos axeitados para analizar os feitos históricos e cal e o 

traballo do historiador. 

CONTIDOS 

Conceptos 

-Fontes da historia da Igrexa. 

-A historia : pasado, presente e futuro. 

-A importancia da historia: elementos a ter en conta. 

-Labor do historiador: un traballo sistemático. 

-coñecer e comprender a tradición familiar. 

Procedementos 

-Tomar conciencia da dimensión histórica do ser humano. 

-Estudar a historia da propia familia, e aplicar a metodoloxía dun historiador ante algún 

acontecemento histórico. 

-Explicar os diferentes tipos de fontes necesarias para analizar a historia da Igrexa. 

-Analizar viñetas e obras de arte, e ser capaz de explicar a mensaxe do autor de forma 

sinxela. 

Actitudes 

-Valorar a dimensión histórica das persoas. 

-Involucrarse persoalmente no coñecemento da historia familiar. 

-Interese por afondar na propia historia vital. 

-Examinar a relación entre pasado, presente e futuro. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Enumerar e saber explicar cales son as principais fontes da historia da Igrexa. 

 Saber explicar axeitadamente o valor que ten coñecer o propio pasado. 

 Coñecer os procedementos necesarios para estudar a propia historia familiar. 

 Explicar cales son os elementos que conforman a metodoloxía do historiador. 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 



 

 

1. Ser empáticos . ser capaces de poñerse no lugar do outro e comprender os seus 

diferentes puntos de vista. 

2. Manifestar actitudes de colaboración e respecto cara aos demais. 

3. Xerar sentimentos non excluíntes. 

4. Afondar no coñecemento dun mesmo. 

5. Examinar cuestións e situacións concretas do pasado para realizar un Xuízo 

crítico, autónomo e responsable sobre o presente. 

TEMPORALIZACIÓN  

- 3 sesións. 

 

UNIDADE 2. O cristianismo, unha mensaxe universal? 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS. 

1. Saber quen foi Paulo de Tarso, cal foi a súa misión e a importancia da súa 

predicación para a expansión do cristianismo. 

2. coñecer as características do cristianismo nos tempos do Imperio romano. 

3. Descubrir as dificultades da Igrexa nos primeiros séculos. 

4. Saber recoñecer s expresións artísticas dos primeiros cristiáns. 

5. Recoñecer o cristianismo como mensaxe universal. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

-San Paulo o primeiro gran evanxelizador. 

-Situación política cultural e relixiosa nos primeiros séculos. 

-Dificultades pra os cristiáns no Imperio romano. 

-A arte simbólica e clandestina dos primeiros cristiáns e a vida interna da Igrexa. 

-o cristianismo e as catro grandes notas da Igrexa. 

-Importancia para o cristianismo os descubrimentos dos séculos XV e XVI e o novo 

espertar misioneiro do século XIX. 

- A Igrexa: sacramento de Cristo.  

Procedementos 

-Sintetizar os aspectos máis significativos da biografía de San Paulo. 



 

 

-Analizar mapas para identificar o itinerario xeográfico das viaxes de San Paulo. 

-Ler textos bíblicos e saber extraer as ideas fundamentais a cerca do cristianismo e as 

primeiras comunidades. 

-Debuxar sobre un mapa mudo como se foi producindo a expansión do cristianismo e os 

seus momentos máis importantes. 

Actitudes 

-Interese polo coñecemento da historia dos primeiros séculos da Igrexa. 

-Recoñecer as manifestacións relixiosas das primeiras comunidades. 

-Saber que o cristianismo ten unha vocación universal. 

-Recoñecer as achegas do cristianismo dos primeiros séculos á cultura. 

-Tratar de entender os aspectos fundamentais da expansión do cristianismo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Saber os datos fundamentais da vida de San Paulo e a súa importancia para o 

cristianismo e a Igrexa. 

 Coñecer o que dicían os primeiros cristiáns sobre a Igrexa. 

 Coñecer os diferentes momentos da expansión do cristianismo. 

 Recoñecer as obras artísticas dos primeiros cristiáns. 

 Explicar o sentido e as consecuencias das catro notas da Igrexa. 

 Coñecer as características sociais, políticas,culturais e relixiosas do Imperio 

romano nos primeiros séculos 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

1. Valorar criticamente o testemuño histórico e o valor de diversas fontes. 

2. Ampliar o vocabulario. 

3. Comprender e asumir os valores do feito relixioso na súa matriz cultural 

concreta. 

4. Descubrir o sentido e a importancia da achega cristiá cultura. 

5. Analizar e valorar a variedade de manifestacións culturais e artísticas. 

6. Coñecer os diferentes tipos de linguaxe empregado polas primeiras comunidades 

cristiás (bíblico,  litúrxico, testemuñal). 

TEMPORALIZACIÓN  

 3 sesións. 



 

 

 

UNIDADE 3. Igrexa, poderosa ou servidora? 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

5. Coñecer os aspectos fundamentais da historia da Igrexa nos séculos iv e v. 

6. Valorar o que supuxo para a Igrexa pasar de ser perseguida a ser oficial. 

7. Coñecer as características da nova situación da Igrexa despois dos edictos de 

Milán e Tesalónica. 

8. Distinguir e caracterizar a arte paleocristiá e bizantina. 

9. Explicar que significa que a vocación da Igrexa é o servizo e non o poder ou a 

dominación. 

10. Situar na historia como foron o poder, a autoridade e o servizo da Igrexa 

11. Coñecer como entendeu Xesús o exercicio da autoridade. 

 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

-Características da sociedade e da Igrexa nos séculos iv e v 

-O paso de ser Igrexa perseguida a ser Igrexa oficial: unha nova situación. 

-Concilios fronte a herexías: a formulación da fe cristiá. 

-Os Pais da Igrexa en Oriente e Occidente. 

 

 

 

 

Procedementos 

-Contemplar e interpretar obras de arte da época de que fala a unidade para ver como se 

expresa o tema da autoridade e do servizo nos movementos culturais da devandita 

época. 

-Ler e analizar diferentes textos literarios que falan de Igrexa dos séculos iv e v. 

-Saber interpretar correctamente o significado e as consecuencias dos concilios fronte ás 

herexías. 

-Analizar textos bíblicos que fundamentan como entendeu Xesús o exercicio da 

autoridade. 

 

Actitudes 

-Estudo rigoroso do tema da historia da Igrexa nos séculos iv e v. 



 

 

-Desexo de afondar con coherencia nos temas propostos na unidade, e de xeito especial 

no que concirne á relación entre poder temporal e servizo. 

-Interese por coñecer a orixe e o significado de acontecementos históricos. 

-Apertura a outras épocas da historia da Igrexa. 

-Reflexión ante o tema do poder e do servizo na Igrexa. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Saber explicar en que consistiu o paso de Igrexa perseguida a Igrexa oficial. 

 Coñecer a importancia e o contido dos edictos de Milán e Tesalónica. 

 Saber explicar o significado da formulación da fe cristiá (credo). 

 Saber quen son os Pais da Igrexa de Oriente e Occidente, e cales foron as súas 

principais achegas á historia da Igrexa. 

 Caracterizar a arte paleocristiá e bizantina en obras concretas. 

 Coñecer a grandes trazos como foi a relación entre o poder e a autoridade nas 

etapas máis significativas da vida da Igrexa. 

 Saber como entendeu Xesús o exercicio da autoridade. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Aprender a vivir con sentido e responsabilidade o compromiso cristián. 

2. Participar desde a chamada de Deus a traballar para construír un mundo máis 

fraterno e solidario. 

3. Manifestar actitudes de empatía cara aos máis desfavorecidos. 

4. Afrontar a convivencia e as situacións conflitivas exercitando o xuízo ético con 

eficacia e creatividade. 

5. Analizar e interpretar cronogramas e mapas cos principais fitos dos primeiros 

séculos do cristianismo. 

6. Definir con precisión e sintetizar os principais símbolos da fe cristiá. 

7. Desenvolver valores de integración social, de servizo e solidariedade cos 

semellantes. 

8. Exercitar a toma de decisións e a asunción de responsabilidades. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 3 sesións. 

 

 

UNIDADE 4. IGREXA, NO MUNDO OU FÓRA DEL? 



 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Comprender que significa que a Igrexa está no mundo sen ser do mundo. 

 Coñecer a importancia de san Bieito para o cristianismo. 

 Analizar a importancia que o cristianismo tivo como factor de unidade na época 

posterior á caída do Imperio romano de Occidente e ás invasións bárbaras. 

 Descubrir a orixe do monacato e analizar a expansión do Islam 

 Saber caracterizar, distinguir e valorar a arte románica. 

 Descubrir que significa que a Igrexa está ao servizo do mundo. 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

-San Bieito de Nursia: estudoso, asceta e patrón de Europa. 

-O cristianismo, un factor de unidade. 

-A caída do Imperio romano e a Europa cristiá. 

-O monacato: orixe, significado e vida. 

-A cristiandade ante o islam. 

 

Procedementos 

-Observar e traballar os contidos da unidade a partir dalgunhas viñetas. 

-Resolver algúns pasatempos didácticos baseados en distintas estratexias. 

-Ler e comprender relatos (bíblicos e doutro xénero) para extraer deles conclusións 

reflexionadas. 

-Sintetizar conceptos. 

-Interpretar o contido dalgunhas obras de arte en relación ao tema estudado na unidade. 

 

Actitudes 

-Interese por coñecer que significa que a Igrexa está comprometida có mundo. 

-Capacidade de admiración ante a mensaxe que nos transmiten as obras de arte. 

-Dispoñibilidade para o traballo en grupo nalgúns dos exercicios propostos na unidade. 

-Interese por realizar unha síntese propia e a exposición dos principais acontecementos 

históricos que se relatan na unidade.. 

-Uso das tecnoloxías da información e a comunicación para ampliar coñecementos. 

-Valorar positivamente as accións que a Igrexa leva a cabo como servizo ao mundo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Expoñer correctamente os principais datos da biografía de san Bieito e resumir 

cal foi a súa achega á historia da Igrexa. 



 

 

2. Saber explicar por que o cristianismo foi un factor de unidade tras as invasións 

bárbaras. 

3. Explicar que é o monacato, como se orixinou e que misión ten dentro da vida da 

Igrexa. 

4. Expoñer en que consistiu a guerra das Investiduras. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Coñecer e apreciar os diversos carismas no seguimento de Xesús. 

 -Identificar e localizar no espazo e no tempo a iconografía cristiá para entender a 

historia e a cultura occidentais. 

 Coñecer e contrastar o testemuño e as experiencias das diversas comunidades 

cristiás ao longo e ancho do mundo e da historia. 

 Personalizar a propia aprendizaxe e fomentar a atención, a experiencia e o 

traballo en equipo. 

 Escoitar a chamada persoal de Xesús como unha oferta de vida e sentido. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 3 sesións. 

 

UNIDADE 5. A Igrexa, pobre e cos pobres? 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Descubrir en Francisco de Asís un modelo de ser e estar na Igrexa. 

6. Afondar nas características da historia da Igrexa entre os séculos x e xiii. 

7. Tomar conciencia da importancia da reforma do monacato e da aparición das 

ordes mendicantes. 

8. Afondar no significado das peregrinacións, e de xeito particular no Camiño de 

Santiago. 

9. Coñecer o significado das cruzadas e as consecuencias dos cismas de Oriente e 

de Occidente. 

10. Saber distinguir a novidade da arte gótica a respecto da románica e coñecer tanto 

a finalidade como as súas características máis importantes. 

11. Descubrir como a Igrexa, ao longo da historia, traballou a prol dos máis 

necesitados e permaneceu ao seu lado. 

12. Coñecer a mensaxe de Xesús: anunciarlles a boa nova aos pobres, identificarse e 

facerse próximo a eles. 

 

 



 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

- Francisco de Asís, irmán dos pobres. 

-A reforma do monacato: o Cluny e o Císter. As ordes mendicantes: un retorno ás raíces 

da Igrexa. 

-As peregrinacións: o Camiño de Santiago. 

-As cruzadas: guerras no nome de Deus. Os cismas de Oriente e Occidente 

-O gótico, unha arte que procura o ceo. 

-A Igrexa: carismas ao servizo dos máis pobres. 

-Xesús e os pobres: anuncio, identificación e proximidade. 

 

Procedementos 

-Lectura dos contidos propostos para unha posterior análise, reflexión e aprendizaxe. 

-Lectura de textos bíblicos, xurídicos e xornalísticos para afondar nos contidos 

curriculares. 

-Contemplar e interpretar o contido das fotografías e viñetas que ilustran a unidade. 

-Consultar o vocabulario e os diferentes sitios web que se propoñen. 

 

Actitudes 

-Responsabilidade ante as tarefas que se propoñen e nas actividades en grupo. 

-Atención á adquisición de novos conceptos. 

-Interese por afondar no significado e a relación que ten a opción polos pobres e a 

misión da Igrexa. 

-Reflexión sobre os contidos da unidade para unha mellor comprensión do pasado, do 

presente e do futuro da historia da Igrexa. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Coñecer os datos máis importantes da vida de san Francisco de Asís, a súa 

importancia dentro da Igrexa e o seu legado. 

2. Comprender o significado que tivo a aparición das ordes mendicantes no século  XIII. 

3. Definir correctamente o significado de abadía, mosteiro, convento, mendicante e 

cruzada. 

4. Saber expoñer o significado das peregrinacións, e de modo particular do Camiño de 

Santiago. 

5. Saber en que consistiron os cismas de Oriente e de Occidente. 

6. Coñecer as principais características e a finalidade da arte gótica. 

7. Coñecer como a Igrexa, ao longo da historia, foi pobre cos máis pobres. 



 

 

8. Ter unha mínima información acerca de san Vicente de Paúl e da nai Teresa de 

Calcuta, así como do seu legado, como respostas eclesiásticas ao clamor dos máis 

pobres. 

9. Saber explicar como se relacionou Xesús cos pobres. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

-Preparar a incorporación á vida social e profesional desde a chamada de Deus a 

transformar e construír un mundo máis fraterno e solidario. 

-Desenvolver valores de integración social, de servizo e solidariedade cara aos 

semellantes. 

-Apreciar diversas expresións artísticas relixiosas de Occidente. 

-Construír un sistema de valores propio a partir da vida e as palabras de Xesús. 

-Exercitar a asunción de responsabilidades ante o presente e o futuro. 

-Crecer en liberdade interior abríndose a valores transcendentes como a esperanza, a 

responsabilidade e a misericordia. 

-Enriquecer o xuízo crítico sobre o uso dos medios materiais, a ciencia e a tecnoloxía. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

- 4 sesións. 

 

 

UNIDADE 6. A Igrexa, ao encontro con Deus? 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Coñecer datos importantes da vida de santa Teresa de Xesús, mística e doutora da 

Igrexa. 

2. Saber dar razón da necesidade de reforma que tiña a Igrexa no século xv. 

3. Analizar as causas e as figuras que levaron a cabo a reforma protestante, e coñecer os 

aspectos fundamentais da doutrina de Lutero. 

4. Analizar e comprender en que consistiu a reforma católica ou contrarreforma. 

5. Descubrir as luces e as sombras da evanxelización levada a cabo a partir do 

século xv. 

6. Recoñecer na arte renacentista unha nova concepción do mundo e da persoa, así 

como no Barroco un valioso instrumento de propaganda relixiosa. 

7. Coñecer que imaxe de Deus revela Xesús. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 



 

 

-Santa Teresa de Xesús: mística, escritora e doutora da Igrexa. 

-A Igrexa do século xv, necesitada dunha urxente renovación. 

-Lutero e a reforma protestante.A doutrina de Lutero. 

-A reforma católica ou contrarreforma.O Concilio de Trento. 

-A evanxelización do mundo. 

-Arte renacentista e barroca ao servizo da fe. 

-O rostro de Deus que Xesús revela. 

 

Procedementos 

-Observar e comentar as fotografías e ilustracións que acompañan as propostas de 

traballo, o desenvolvemento de contidos e as actividades que aparecen na unidade. 

-Entender as principais diferenzas doutrinais entre católicos e protestantes. 

-Traballar a partir dun mapa o tema das principais rutas seguidas polos misioneiros 

españois e portugueses nos séculos XV e XVI 

-Ler e interpretar textos bíblicos, textos oficiais da Igrexa e textos de apoio, con 

distintas perspectivas. 

-Sintetizar conceptos referentes á Igrexa, ás súas reformas e á súa expansión misioneira 

por medio de definicións propias dos alumnos. 

-Servirse das tecnoloxías da información e a comunicación na procura de información e 

na aprendizaxe. 

 

Actitudes 

-Interese por adquirir novos coñecementos sobre esta época da historia da Igrexa. 

-Capacidade para adquirir unha visión máis ampla da realidade e misión da Igrexa na 

actualidade, e especialmente da importancia da mística cristiá. 

-Participación activa nas tarefas e propostas de traballo de tipo persoal e en grupo. 

-Desenvolvemento da capacidade de observación e análise de obras de arte e textos 

bíblicos. 

-Recoñecemento do traballo e as achegas de misioneiros e místicos da Igrexa de todos 

os tempos. 

-Interese por coñecer a vida de personaxes relevantes da historia da Igrexa. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Saber explicar coas propias palabras e expresións que significa que a Igrexa vive 

grazas á experiencia que ten de Deus. 

- Coñecer a vida e a obra de santa Teresa de Xesús. 

- Enumerar e explicar correctamente as razóns e características da reforma protestante e 

da reforma católica. 

- Saber expoñer os contidos e o significado eclesiástico do Concilio de Trento. 



 

 

- Explicar en que consistiu a evanxelización do mundo levada a cabo nos séculos XV, 

XVI e XVII e o significado da presenza xesuíta en terras de misión. 

- Coñecer as principais diferenzas doutrinais entre católicos e protestantes. 

- Saber explicar que significa que a arte renacentista e barroca é unha arte humanizada 

ao servizo da fe. 

-Enumerar e presentar as características máis importantes dalgúns místicos de todas as 

épocas da historia da Igrexa, así como do legado que deixaron. 

-Saber enumerar as características do Deus que revela Xesús. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Identificar e confrontar os diversos tipos de linguaxe e expresións relixiosas do 

século xvi (a mística, os humanistas reformadores, as igrexas reformadas etc.). 

2. Valorar criticamente as mensaxes de diversas fontes. 

3. Analizar en toda a súa riqueza e variedade as manifestacións culturais e artísticas. 

4. Manifestar curiosidade sobre as peculiaridades das iconografías renacentista e 

barroca e as súas expresións plásticas e musicais. 

5. Obter e seleccionar información. 

6. Integrar e ampliar novos coñecementos aos xa adquiridos. 

7. Manifestar actitudes de respecto e colaboración cara a outras persoas, relixións e 

culturas. 

8. Exercitar o diálogo, a participación e o traballo en equipo. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

- 3 sesións. 

 

 

UNIDADE 7. Son compatibles ciencia e relixión? 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Investigar que relación existe na actualidade e existiu ao longo da historia entre 

fe e razón. 

2. Saber definir que é a secularización e cal foi a súa repercusión a partir do 

Renacemento. 

3. Entender en que consistiron a Ilustración e o pensamento ilustrado. 

4. Coñecer como lle afectaron á vida da Igrexa a Ilustración, a secularización e a 

Revolución Francesa. 

5. Descubrir os contidos relixiosos nas obras do romanticismo e do realismo. 



 

 

6. Construír un esquema dos encontros e desencontros entre razón e fe ao longo da 

historia. 

 

 

CONTIDOS 

 

Conceptos 

-A secularización na sociedade actual. 

-Relacións entre ciencia e relixión. O caso Galileo. 

-A Ilustración. O pensamento ilustrado e os enciclopedistas. 

-Do Estado confesional á secularización do Estado. 

-A secularización da arte. 

-Encontros e desencontros entre razón e fe. 

-O carácter razoable da fe. 

 

Procedementos 

-Analizar as razóns, os desenvolvementos e consecuencias que tiveron a secularización, 

a Ilustración e a Revolución Francesa para a vida da Igrexa. 

-Recoñecer e distinguir as distintas etapas que a Igrexa viviu na época da historia que se 

traballa nesta unidade. 

-Realizar un traballo de investigación sobre as constitucións españolas para investigar 

que se di nelas sobre a relixión e, en particular, sobre a relixión católica. 

-Procurar, ler, explicar e clasificar algúns textos bíblicos relacionados cos encontros e 

desencontros entre razón e fe. 

-Extraer e interpretar a mensaxe dalgunhas obras de arte e relacionar o que din cos 

contidos estudados. 

 

Actitudes 

-Convencemento da necesidade de coñecer a historia da Igrexa para entender as súas 

formulacións e posicións. 

-Interese por coñecer os acontecementos e personaxes que destacaron na historia da 

Igrexa dos séculos XVIII e XIX. 

-Apreciar a reflexión que se realizou ao longo dos séculos sobre a relación entre razón e 

fe. 

-Actitude de reflexión para realizar as propostas de traballo que se propoñen. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Saber expoñer en que consistiu a reflexión acerca da compatibilidade entre razón 

e fe, entre ciencia e relixión. 

 Saber presentar as características fundamentais do pensamento ilustrado.  



 

 

 Expoñer con claridade en que consistiu o caso Galileo. 

 Coñecer as consecuencias para a Igrexa da secularización do Estado. 

 A postura da Igrexa ante as consecuencias da revolución industrial. 

 Arte e relixión nos séculos xvii e xix: entre a secularización e o esquecemento. 

 O carácter razoable da fe. 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Ler, comentar e interpretar criticamente diversos textos bíblicos, históricos ou 

filosóficos. 

2. Dialogar con respecto e escoitar con interese a experiencia dos demais. 

3. Aprender e estimar as persoas auténticas co seu proxecto de vida. 

4. Fomentar o espírito crítico ante as linguaxes artística, cinematográfica e musical 

para desentrañar as mensaxes e os valores de confianza, esperanza e 

solidariedade. 

5. Afondar no coñecemento propio e a introspección e reforzar e mellorar a estima 

persoal. 

6. Iniciarse na argumentación e en dar razón dun mesmo, dos seus valores e das 

súas aspiracións profundas. 

7. Valorar o propio corpo, o benestar e a felicidade persoais. 

8. Construír un sistema de valores propio baseado no compromiso, o servizo aos 

demais e a amizade. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

- 3 sesións. 

 

UNIDADE 8. A Igrexa, renóvase? 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Tomar contacto coa figura e o ministerio de Xoán XXIII, o papa bo. 

2. Saber como foi a historia da Igrexa nos séculos XIX e XX. 

3. Explicar a renovación da Igrexa levada a cabo neste período histórico. 

4. Realizar un percorrido histórico da Igrexa desde as perspectivas da fidelidade e o 

cambio. 

5. O Concilio Vaticano II: razóns da súa convocatoria, características máis  

importantes e achegas á sociedade e á vida interna da Igrexa  



 

 

6. Coñecer artistas e obras representativas da relación entre a arte e a relixión nesta  

7. Xesús: a súa actitude ante as institucións relixiosas 

 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

-Xoán XXIII: o papa do Concilio Vaticano II. 

-Signos de vitalidade na vida da Igrexa. Os papas da primeira metade do século XX. 

-O Concilio Vaticano II. Achegas dun concilio diferente. 

-Arte e relixión no século XX. 

-A imaxe da Igrexa a través dos séculos. Novo Israel e pobo de Deus. 

-Xesús: a súa actitude ante as institucións relixiosas. 

 

Procedementos 

-Lectura de textos xornalísticos e eclesiásticos, e particularmente de documentos do 

Concilio Vaticano II. 

-Comentario e reflexión sobre as imaxes que acompañan os contidos da unidade. 

-Analizar viñetas e ser capaces de explicar de forma sinxela a mensaxe do autor e de 

sacar conclusións propias. 

-Recapacitar sobre a vida interna e a presenza que a Igrexa tivo ao longo do século xx, 

de modo especial desde a celebración do Concilio Vaticano II. 

-Situar correctamente na liña do tempo os acontecementos sociais e eclesiásticos máis 

destacados da segunda metade do século XIX e do século XX. 

 

Actitudes 

-Interese por afondar no tema de estudo desta unidade. 

-Reflexión ante a influencia e/ou consecuencias que a renovación interna da Igrexa tivo 

sobre a sociedade. 

-Reflexionar sobre a importancia da celebración dun concilio como o Vaticano II 

-Apertura á formulación de preguntas profundas sobre a realidade da Igrexa, a súa 

misión e o seu papel na sociedade e no desenvolvemento dos pobos. 

-Valorar a importancia de coñecer como foi a presenza da Igrexa no século xx. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Tomar contacto coa figura e o ministerio de Xoán XXIII, o papa bo. 

 Explicar a importancia que o papa Xoán XXIII tivo na historia da Igrexa. 

 Coñecer as características da época en que se convocou o Concilio Vaticano II. 

 Saber concretar cales foron os novos impulsos e renovacións que se xeraron a 

finais do século xix e principios do século xx na vida da Igrexa. 



 

 

 Coñecer as razóns para a convocatoria do Concilio Vaticano II, as características 

deste e as súas achegas á sociedade e á vida interna da Igrexa. 

 Saber definir os trazos máis característicos da arte relixiosa do século XX 

 Enumerar e explicar os momentos máis importantes da historia da Igrexa tendo 

como parámetros a fidelidade e o cambio. 

 Coñecer cal foi a actitude de Xesús ante as institucións relixiosas. Xesús, un 

reformador. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Manifestar curiosidade por coñecer máis e mellor diversas expresións artísticas de 

valores profundamente humanos: a xustiza, o amor, a esperanza. 

2. Apreciar a cultura propia e as alleas xunto ás súas manifestacións culturais. 

3. Obter e seleccionar información e ampliar novos coñecementos aos xa adquiridos. 

4. Exercitar a asunción de responsabilidades ante o presente e o futuro. 

5. Crecer en liberdade interior abríndose a valores transcendentes como a esperanza, a 

responsabilidade e a misericordia. 

6. Desenvolver valores de integración social, de servizo e solidariedade cos semellantes. 

7. Ponderar a desigualdade, a inxustiza e a violencia no mundo por medio da análise 

persoal, do contraste co Evanxeo e dos documentos da Igrexa católica. 

8. Valorar criticamente o uso da ciencia, a tecnoloxía e os medios de comunicación. 

TEMPORALIZACIÓN  

- 3 sesións. 

 

UNIDADE 9. Convivir con outras tradicións relixiosas? 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Examinar as características da historia da Igrexa na segunda metade do século XX 

2. Coñecer en que se plasmaron as propostas do Concilio Vaticano II: vida interna da 

Igrexa e novo xeito de estar no mundo. 

3. Achegas máis significativas do papado de Xoán Paulo II, o papa "viaxeiro". 

4. Saber que significa a nova evanxelización. 

5. Coñecer as tendencias artísticas de finais do século XX en que está presente o tema 

relixioso. 

6. Recoñecer, ao longo da historia da Igrexa, diferentes momentos de diálogo e 

convivencia interrelixiosos. 

7. Saber en que consiste o compromiso ecuménico da Igrexa e como se leva a cabo nela 

o diálogo interrelixioso. 

 



 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

-O impulso dos anos 60, os desexos de cambio, o inicio da globalización e o reto da 

convivencia entre culturas. 

-Posta en práctica do Concilio Vaticano II: reformas internas e un novo modo de estar 

no mundo. 

-Xoán Paulo II: un pontificado marcado pola presenza activa e significativa da Igrexa 

no mundo. 

-A nova evanxelización. 

-A arte relixiosa a finais do século XX. 

-Ecumenismo: na procura da unidade na Igrexa. 

-Diálogo interrelixioso: o cristianismo e as demais tradicións relixiosas dialogan desde o 

que cren, viven, anuncian e traballan. 

 

Procedementos 

-Coñecer noticias e realidades da época histórica que se estuda na unidade. 

-Contemplar diversas fotografías e analizar o seu contido e significatividade. 

-Localizar nun mapamundi as viaxes que realizou Xoán Paulo II ao longo do seu 

pontificado. 

-Analizar diferentes datos sobre o Concilio Vaticano II, sobre as reformas que puxo en 

marcha, sobre a nova evanxelización e sobre a importancia do diálogo interrelixioso. 

-Interrogarse sobre a importancia do ecumenismo na reflexión e o traballo da Igrexa. 

-Analizar diversos momentos de convivencia interrelixiosa ao longo da historia da 

Igrexa. 

 

Actitudes 

-Interese por coñecer como influíron na vida interna da Igrexa e na sociedade os 

cambios propostos polo Concilio Vaticano II. 

-Valorar o pontificado de Xoán Paulo II. 

-Esperanza na nova evanxelización. 

-Tomar conciencia da importancia do movemento ecuménico. 

-Actitude de apertura e diálogo entre as diferentes tradicións cristiás. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Enumerar e explicar cales foron as reformas internas da Igrexa tras o Concilio 

Vaticano II. 

 Saber explicar en que consiste o novo xeito de estar no mundo para a Igrexa que 

o concilio propugnou. 

 Coñecer quen foron os pontífices do final do século xx e de comezos do século 

xxi, e particularmente cales foron as súas achegas á vida da Igrexa. 



 

 

 Saber explicar as características do pontificado de Xoán Paulo II no marco da 

nova evanxelización. 

 Coñecer a expresión relixiosa na arte de finais do século XX. 

 Saber dar razón de diferentes momentos de convivencia interrelixiosa na historia 

da Igrexa. 

 Coñecer en que consiste e cales son as características máis sobresaíntes do 

compromiso ecuménico e do diálogo interrelixioso levado a cabo pola Igrexa na 

actualidade. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Analizar en toda a súa riqueza e variedade as manifestacións culturais e artísticas 

actuais. 

2. Comprender e asumir os valores do feito relixioso na súa matriz cultural concreta. 

3. Descubrir o sentido e a profundidade das achegas das diversas relixións á cultura 

actual. 

4. Exercitar o diálogo, a participación e o traballo en equipo. 

5. Ser empático. Ser capaz de poñerse no lugar doutros e comprender o seu punto de 

vista, aínda que difiran en formulacións e intereses. 

6. Ponderar a desigualdade, a inxustiza e a violencia no mundo por medio da análise 

persoal, o contraste co Evanxeo e os documentos do Concilio Vaticano II  

 

TEMPORALIZACIÓN  

- 3 sesións. 

 

UNIDADE 10. Un cristianismo para o futuro? 

 

Obxectivos didácticos 

1. Examinar a realidade e os desafíos a que ten que facerlles fronte a Igrexa nos 

comezos do século XXI. 

2. Descubrir e coñecer que é o esencial e diferenciador da experiencia relixiosa cristiá 

no medio dun mundo globalizado. 

3. Saber de que xeito o cristianismo está comprometido co presente e co futuro. 

4. Coñecer cal é a relación entre a arte e a relixión a comezos do século xxi e que 

manifestacións relixiosas se levan a cabo na actualidade. 

5. Recoñecer, ao longo da historia da Igrexa, diferentes momentos de encontro e 

desencontro 

6. Coñecer as principais características e opcións que debe ter e facer o cristianismo se 

quere ser significativo no futuro. 



 

 

 

contidos 

 

Conceptos 

-Cristianismo e Igrexa: entre o local e o universal. 

-A relixión nun mundo globalizado e secularizado.Variedade de sentidos para a vida. 

-O esencial e diferenciador da experiencia relixiosa cristiá.O cristianismo comprometido 

co presente e co futuro 

-Expresións artísticas do relixioso no século XXI. 

-Momentos de desencontro e dificultade entre a Igrexa e diferentes institucións, 

ideoloxías e réximes. 

-O cristianismo do futuro: unha minoría máis consciente e comprometida. Con 

esperanza como virtude cristiá para construír o futuro. 

 

Procedementos 

-Lectura de textos que axuden a reflexionar sobre o futuro do cristianismo e o 

cristianismo do futuro. 

-Recompilación de datos históricos de maneira que os alumnos poidan realizar unha liña 

temporal en que aparezan as etapas, os personaxes e os acontecementos principais da 

historia da Igrexa. 

-Coñecer noticias e realidades da época histórica que se estuda na unidade. 

-Comentario e reflexión sobre as imaxes que acompañan os contidos da unidade. 

-Analizar viñetas e ser capaces de explicar de forma sinxela a mensaxe do autor e de 

sacar conclusións propias. 

 

Actitudes 

-Interese por coñecer como influíron na vida interna da Igrexa e na sociedade os 

cambios sociais, culturais e políticos dos últimos anos. 

-Reflexión sobre os aspectos máis significativos de cara ao presente e ao futuro da vida 

da Igrexa. 

-Interese por afondar no tema de estudo desta unidade. 

-Capacidade de síntese dos datos máis destacados e determinantes das diferentes etapas 

da historia da Igrexa. 

-Apertura a outras épocas da historia da Igrexa, a outras formas culturais e de 

relixiosidade. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Preparar a incorporación á vida social e profesional desde a chamada de Deus a 

transformar e construír un mundo máis fraterno e solidario. 



 

 

 Afrontar a convivencia e as situacións complexas e conflitivas exercitando o 

xuízo ético con eficacia e creatividade. 

 Analizar en toda a súa riqueza e variedade as manifestacións culturais e artísticas 

contemporáneas na súa matriz cultural concreta. 

 Aprender a rastrexar nelas as pegadas de Deus e o sentido transcendente da vida 

e a cultura. 

 Desenvolver a construción dun pensamento propio e autónomo. 

 Ser capaz de asumir e dar razón dun sistema propio de valores arraigado na 

"cultura da vida" e a "civilización do amor". 

 Desenvolver valores de integración social, de servizo e solidariedade cos 

semellantes. 

 Valorar na súa xusta medida o progreso técnico e científico con vistas a realizar 

un xuízo crítico sobre el con base nos valores cristiáns da paz, a xustiza e a 

esperanza. 

 

Criterios de avaliación 

· Coñecer o significado dos termos "secularización" e "globalización" en 

relación coa vida da Igrexa actual. 

. Saber enumerar e explicar a diversidade de propostas de sentido que existen no 

mundo globalizado en que vivimos. 

. Coñecer que trazos específicos conforman o esencial e diferenciador da 

experiencia relixiosa cristiá. 

.Definir que se entende pola crise do ideal de progreso. 

.Sinalar que significa que o cristianismo está comprometido co presente e co 

futuro. 

.Definir correctamente a virtude cristiá da esperanza. 

 

TEMPORALIZACIÓN  

- 3 sesións. 

 

 

FINALIDADE DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

1. Competencia en comunicación lingüística: 

-Utilizar sistematicamente o debate para dialogar sobre o carisma de santidade que 

recoñece a Igrexa en certas persoas, sobre o significado do nacemento de Xesús, e 

sobre que é necesario para descubrir e dialogar con Deus. 



 

 

-Exercitar a opinión crítica, por escrito e verbalmente, acerca da información que 

recibimos dos medios de comunicación sobre a responsabilidade e culpabilidade no 

tráfico, sobre as relixións monoteístas, e sobre os conceptos de evolución e de 

creación. 

-Comprender, analizar e avaliar os principais feitos da historia da Igrexa e o valor 

artístico universal dos obxetos artísticos cristiáns. 

2. Competencia social e cívica: 

-Dialogar e saber recoñecer os verdadeiros valores democráticos, como cidadáns e como 

cristiáns. 

-Reflexionar e fomentar a práctica de comportamentos solidarios ante o consumo e  

os dilemas morais do tráfico. 

3. Competencia cultural e artística: 

-Saber investigar e valorar as achegas artísticas do mundo cristián na orixe da arte 

paleocristiá e no desenvolvemento artístico do Renacemento, o Barroco, o Gótico e 

a arte actual. 

-Valorar as achegas realizadas á cultura universal por parte da Igrexa católica, así 

como saber recoñecer e apreciar a función de conservación e revitalización realizada 

pola Igrexa para coas tradicións culturais como a música relixiosa e a poesía 

mística. 

4. Competencia aprender a aprender: 

-Fomentar o interese e o coñecemento sobre a xenealoxía e a historia da Igrexa, así 

como as súas achegas universais á cultura, a arte, á ciencia e á moral. 

-Saber recoñecer as achegas e a presenza dos valores cristiáns nos comportamentos 

sociais, símbolos, valores, presentes na realidade de Europa e do mundo 

contemporáneo. 

 

5. Competencia sobre autonomía e iniciativa persoal: 

-Analizar sobre a actitude persoal e social que se mantén ante a Igrexa, e reflexionar 

sobre o grao de aplicación que realizamos das súas ensinanzas na nosa vida persoal 

e social. 

-Fomentar a autoestima ante o recoñecemento do desenvolvemento da 

espiritualidade e a fe cristiá, e sabelo transmitir desde as tecnoloxías da información 

e comunicación. 



 

 

-Reflexionar acerca das dúbidas que existen sobre a fe en Deus e saber descubrir e 
elaborar as nosas propias respostas a esas interrogantes seguindo os valores da 
igrexa. 

6. Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico: 

-Coñecer e valorar criticamente o culto ás imaxes da Igrexa católica que se fai nos 
diferentes lugares da xeografía española. 

-Saber comprender e valorar, desde o respecto, as semellanzas e diferenzas entre 
as Igrexas cristiás, así como identificar a súa implantación xeográfica e a súa 
presenza nos medios de comunicación social. 

 

FINALIDADE DA AVALIACIÓN . 

A avaliación proporciona criterios e propostas prácticas para detectar as características 
propias dos estudantes en cada etapa o mesmo tempo que esixe unha aplicación 
diferenciada para cada modalidade da mesma. 

-Temos unha avaliación inicial: o principio do curso que nos proporciona información 
sobre os coñecementos que posúe o alumno. 

-Avaliación continua: medirá o progreso realizado por cada alumno, e dicir, 
canto mellorou respecto o nivel inicial. O mesmo tempo avalía a eficacia do método, o 
material e o proceso de aprendizaxe. 

-Avaliación final: permite avaliar os coñecementos e capacidades adquiridos polo 
alumno o final do curso 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

Os criterios que se van a valorar son: 

-Perseveranza na adquisición de hábitos de estudio. 

-Valoración dos traballos ben feitos e ben presentados. 

-Orden, sistematización e rigor no propio traballo. 

-Cooperación no traballo dos outros. 

-Tolerancia e respecto cara demais. 



 

 

-Aceptación dunhas pautas de comportamento para a convivencia escolar e 
extraescolar. 

Seguindo os criterios mencionados a puntuación global por avaliación vaise a dividir en 
tres partes: 

Un 60% do total da puntuación corresponderá os contidos. 

Un 20%da porcentaxe será para o traballo e actitude tanto na propia aula como na 
aula de informática ou na de audiovisuais. 

Reservarase así mesmo un 20% para a voloración do comportamento na clase e o 
respecto cara aos compañeiros, o profesor e ao material escolar tanto propio como 
dos compañeiros ou do centro escolar (libros, cadernos, bolígrafos, mapas, dicionarios, 
enciclopedias, encerado, pupitres...) 

 

Mínimos esixibles para unha valoración positiva: 

Saber captar e comprender as ideas esenciais da mensaxe cristiá.  

Integrar correctamente novas informacións procedentes de diferentes temas. 

Os contidos asimilados a base do esforzo, tenacidade  e constancia; 
perseveranza nos traballos realizados a cotío; unha actitude positiva cara a asignatura; 
espírito crítico cara a labor que se está a realizar; tolerancia, respeto e comportamento 
adecuado que se debe gardar nunha aula cara os compañeiros, profesor e material. 

 

METODOLOXÍA. 

Manter sempre un enfoque globalizador e unha relación interdisciplinar entre os 
contidos dos distintos dominios de aprendizaxe. Promover o aprender a aprender con 
sentido na realización da aprendizaxe o mesmo tempo que se invita ao traballo en 
equipo e a aprender cos autros 

Aplicarase unha metodoloxía activa e participativa mediante a realización de traballos  
individuais e en grupo, co fin de favorecer a cooperación entre os alumnos rexeitando 
a competitividade. 

Buscase a mesmo tempo crear un clima de amizade e benestar na aula e no centro co 
resto dos compañeiros e co profesorado. 

Por medio de actividades, cada vez máis complexas, pero adecuadas a súa idade 
(resumes, esquemas, busca de información, debates, enquisas, entrevistas, 



 

 

cuestionarios, confección de gráficos, exposicións...), o alumno/a expresa a súa 
experiencia, e descubre progresivamente e con espírito crítico, o concepto xeral. 

As actividades e os exercicios fanse cada vez máis reflexivos e críticos, co fin de 
adquirir ademais de uns coñecementos, uns principios e uns valores que lles axuden a 
un compromiso cristián coa sociedade. 

A utilización de imaxes, algunhas veces para que descubran e coñezan a cultura 
relixiosa a través do arte o longo da historia, e outras para actualizar o tema e situar o 
alumno/a nunha época concreta que vamos a estudar. 

A información buscada e seleccionada será tratada de forma crítica e aplicarase as 
TIC nos documentos. 

 

TRATAMIENTO DOS TEMAS TRANSVERSAIS. 

Os temas transversais non están desenvolvidos nun só momento, nin nun só sitio, 
senón que están presentes o longo de todo o proxecto educativo, a través dos cales se 
pretende impulsar a formación de cidadáns críticos, responsables e comprometidos 
mediante unha educación en valores, e protagonizan de xeito importante o proceso da 
ensinanza aprendizaxe. 

Están presentes nas actividades iniciais das unidades didácticas. 

Vincúlanse os contidos conceptuais, procidementais e actitudinais. 

Están implicados nas distintas actividades de aplicación. 

Téñense en conta na ilustración de tódolos temas. 

A Ensinanza Relixiosa, entróncase na esencia mesma do aprendizaxe,  con  

diferentes   temas encadrados como transversais. 

- Educación moral e cívica: adquisición de hábitos de comportamento básicos para 
unha boa convivencia. 

- Educación para a paz: conseguir sentimentos de respecto, tolerancia e comprensión 
cara os demais. 

- Educación sexual: lograr conseguir unha actitude de respecto hacha o propio corpo e 
non discriminación por razón de sexo. 

- Educación para a saúde: coidado do propio corpo e respecto hacha os demais. 

- Educación do consumidor: Actitude crítica ante o consumo desmesurado 



 

 

-Educación para a xustiza: intimamente relacionada coa educación moral e cívica. Os 
alumnos deben comprometerse a loitar contra as inxustizas. - Educación ambiental. 
Descubrir a importancia de respectar e coidar a natureza. 

- Educación vial: fomentar a responsabilidade, tanto dende o punto de vista do peón, 
como dende o punto de vista de futuros condutores, para poder previr posibles 
accidentes. 

Desta maneira, os contidos transversais non quedan confinados a pequenos espacios 
illados, senón que impregnan toda a unidade didáctica, a vez que desenvolven 
aspectos concretos dos mesmos. 

Son moitas as referencias que o longo do curso se fan ás outras áreas, como 
por exemplo: ciencias sociais, lingua e literatura, ciencias da natureza, música, plástica 
e incluso matemáticas. Ocorre por exemplo, cando estudamos os períodos históricos 
nos que se sitúan os acontecementos bíblicos, os xéneros literarios da Biblia, os 
contextos xeográficos, o manexo de mapas , escalas gráficas, cadros cronolóxicos, a 
medida do tempo, etc... 

A Área de Relixión intégrase na condición interdisciplinar do aprendizaxe humano. O 
alumno debe percibir a relación entre a fe e a cultura. Nuns casos será para 
beneficiarse das aportacións científicas, artísticas, culturais, literarias, en outras, para 
situar esas aportacións nunha perspectiva cristiá. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A INDIVIDUALIDADE. 

O feito diferencial é un resgo común a tódalas sociedades motivadas por moi 
diferentes causas: étnicas, intelectuais, físicas, psíquicas,familiares, socioculturais,... 
polo que o proceso de ensinanza aprendizaxe carecería de eficacia pedagóxica si non 
tivera en conta a atención a diversidade do alumnado.  

A programación tendo en conta esta diversidade debe ofrecerlle ós alumnos unha 
serie de unidades de reforzo e ampliación que se empregarán o longo de todo o 
proceso da ensinanza aprendizaxe como un recurso didáctico, incluíndo o longo das 
unidades didácticas contidos para aqueles alumnos que poidan ampliar o 
desenvolvemento das súas capacidades. Tendo tamén en conta os alumnos que teñan 
máis dificultades. Para estes alumnos ofreceránselles sínteses moi breves e actividades 
sinxelas que faciliten o desenvolvemento preciso. 

De esta maneira realizaranse actividades de motivación, de diagnóstico (a fin de 
establecer coñecementos previos e detectar posibles erros conceptuais), de 
ampliación, de recuperación de esforzo e de avaliación 

O profesor debe saber detectar os problemas de cada alumno. Deberá o 
mesmo tempo, descubrir as causas e encontrar as solucións personalizadas que lle 
permitan acadar os obxectivos mínimos programados  



 

 

O profesorado de relixión actuará no plano dos valores de forma coherente, 
expresando os seus propios valores e tomando as opcións que están en consonancia 
con eles. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE REFORZO. 

Para os alumnos que se lle faga difícil conseguir os mínimos programados terá unhas 
unidades de roforzo a base de fichas sinxelas e exercicios adecuados o seu nivel para 
que poida superar a asignatura sen dificultade e  acadar os mínimos esixidos. 

 

MATERIAS PENDENTES. 

Seguiranse os criterios de avaliación contemplados, no D.C.B. e no D.O.G.A. , segundo 
a orde do 21 de Decembro de 2007 sobre avaliación, promoción e titulación na E.S.O. 
como consecuencia do disposto no Real Decreto 133/2007 do 5 de xullo. Publicado no 
D.O.G.A. do 7 do 2008. 

Os contidos son os reflectidos na programación de cada curso. 

Os alumnos coa materia pendente do curso anterior serán avaliados polo profesor que 
lle deu clase no curso pasado; para superar a materia terán que pasar tres 
convocatorias de exames, un cada trimestre, ou ben entregar un traballo 
periodicamente segundo o acordado co profesor. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

OBXECTIVOS 

 Achegar aos alumnos á cultura relixiosa do seu entorno. 
 Recoñecer os distintos símbolos e obxectos relixiosos cristiáns. 
 Levar a cabo actividades conxuntas con outros departamentos. 

Engadiranse á programación aquelas visitas que poidan xurdir ó longo do curso e 
que non se contemplaron ó inicio debido ao descoñecemento das necesidades do 
alumnado, presuposto dispoñible etc., etc. Previa solicitude das mesmas a 
dirección do centro e a CCP. 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA, CONSIDERANDO AS COMPETENCIAS BÁSICAS COMO 
ELEMENTO ORGANIZADOR 



 

 

O método utilizado será indutivo por medio de actividades, cada vez máis 
complexas pero adecuadas a cada idade (resumes, busca de información, debates, 
exposicións…), o alumno evoca a súa experiencia e descubre progresivamente e 
con espírito crítico, o concepto xeral. 

Daránse actividades e exercicios críticos que nos leven a uns plantexamentos e 
valores que nos axuden a un compromiso cristián coa sociedade. 

Veremos documentados de distintas relixións co fin de tomar contacto con elas  e 
descubrir os seus contidos fundamentais.Hay que procurar suscitar un interese 
nacido do feito de perseguir uns obxectivos que sexan percibidos polo alumno 
como resposta as súas necesidades.  

A actividade do alumno na clase de relixión é indispensable, pois na esencia do 
acto educativo está  a actividade do suxeito que se educa, entendido como impulso 
ou forza interior que nace da necesidade de facer, de saber e de ser da persoa. 
Este impulso cristaliza en actividades que producen experiencia ou aprendizaxes 
que conforman e enriquecen a personalidade do individuo. 

Na clase de relixión o traballo en pequeno er gran grupo debe ocupar un sitio 
relevante pois ofrece amplas posibilidades de participación efectiva de todos e 
favorece o debate e intercambio de ideas e puntos de vista. 

Non se pretende unha clase maxistral. As estratexias expositivas deben ter en 
conta os coñecementos previos do alumno, a motivación e interese do mesmo,  a 
exposición clara e ordenada do contido debe ir acompañada de actividades ou 
traballos complementarios que posibiliten a inserción de novos coñecementos con 
estrutura cognoscitiva do alumno. 

Quérese motivar aos alumnos partindo da súa experiencia  tendo en conta o seu 
nivel de coñecemento: 

-Axudarlle a reflexionar sobre as situación propias e as do seu entorno familiar, 
social, cultural.. 

-Dar nombre as experiencias persoais. 

-Recoñecer que os demais fan e din. 

-Acoller e integrar as tradicións vivas do seu pobo e sentirse continuador delas, de 
forma positiva e crítica. 

-Descubrir as posibilidades que ofrecen os criterios evanxélicos para unha mellora 
do ser humano e do seu ambiente. 

A clase debe transmitir serenidade, equilibrio emocional e aceptación do outro. 
Debe potenciar o interese pola busca persoal a resolución de problemas 
plantexados e mellorar a cohesión e autonomía do grupo. 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

A atención a diversidade pode considerarse como o conxunto de medidas e acción que 
teñen como finalidade adecuar a resposta educativa as diferentes características e 
necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións intereses e situación sociais 
e culturais de todo o alumnado. 

Pois trata de contribuir á formación integral do alumnado coa finalidade de capacitalo 
para unha aprendizaxe autónoma e unha participación activa, crítica e transformadora 
da sociedade ao longo de toda a súa vida e á implicación e ao asesoramento dos país e 
do resto dos axentes da comunidade educativa. 

 

RECURSOS DIDACTICOS 

Débense  empregar todos os recursos para que segundo  os obxectivos que se 
desexan conseguir, o alumno poida apoiarse das información ofrecidas e que lle 
axuden a acadar o desenvolvemento pleno das súas capacidades. 

o As explicación do profesor en primeiro lugar. 
o Charlas e coloquios.  
o Estudios monográficos. 
o Tarxetas, carteis, posters,(realización e exposición). 
o Foros: cine, discos, libros, prensa, etc. 
o Pinturas e debuxo. 
o Expresión corporal, sempre e cando as dependencias e materiais do 

colexio o permitise. 

MATERIAIS COMPLEMENTARIOS. 

-Libro de texto, Biblia, dicionarios, mapas videos, fotografías, fichas, audicións, artigos 
xornalísticos, web, actividades interativas… 

Utilizaremos a aula de informática cando nos sexa posible par traballar cos alumnos 
algunhas partes do temario, tanto para a elaboración de traballos como para consultas 
e recollida de información a través de páxinas seleccionadas de interese. 

 

PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 

Toda persoa necesita ter un sistema de valores, unas referencias éticas,  que lle 
permitan orientarse e se capaz de tomar decisión responsables sobre si mesma, 
sobre os demais e sobre o seu entorno. 

A educación en valores é un proceso pluridimensional, intencional, integrado, que 
garanta    o desenvolvemento da personalidade consciente; que se concreta a 



 

 

través do curricular, extracurricular e en toda a vida educativa co fdin de promover 
condutas de respecto, tolerancia, e cooperación co entorno. 

A escola é un ámbito de promoción de actitudes e valores considerados influintes 
no desenvolvemento moral do alumnado e na configuración da súa personalidade. 

A contribución da educación en valores pódese sintetizar en: 

Desenvolve a capacidade valorativa no individuo e permite reflectir 
adecuadamente o sistema obxectivo. 

Desenvolvese a capacidade transformadora e participativa con significación 
positiva cara a sociedade. 

Obxectivo da educación en valores: 

o Contribuír  a desenvolver nos alumnos/as  aquelas capacidades que se 
consideren necesarias para desenvolverse como cidadáns con plenos 
dereitos  e deberes, na sociedade na que viven. 

o Posibilitar que os alumnos/as cheguen a entender estes problemas 
crupciales e elaboren un xuízo crítico respecto a eles,sendo capaces de 
adoptar actitudes  e comportamentos baseados en  valores racionales e 
libremente asumidos. 

o Dotar aos alumnos/as de coñecementos necesarios  para entender a 
realidade  poder actuar sobre ela, educándoos en certas  actitudes, 
persoalmente interiorizadas, coas que adoptar posición positivas – de 
participación activa e responsable-   respecto aos problemas sociais. 

o Conxugar a dimensión científica e do coñecemento coa dimensión ética 
e de valores asegurando a formación integral e harmónica dos 
alumnos/as. 

A educación en valores será unha tarefa de toda a comunidade escolar para 
chegar ó consenso dunha base ética común dende a que plantexar e orientar 
toda acción educativa tanto no que se refire a vida escolar como o 
desenvolvemento das diferentes áreas curriculares. 

A relación de temas é: 

-Educación para a saúde. 

-Educación sexual. 

-Educación moral e cívica. 

-educación para a paz  

-Educación do consumidor. 



 

 

-Educación ambiental 

-Educación vial. 

-Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos. 

 

 TRATAMENTO DA TRANSVERSALIDADE 

Os temas transversais ademais de coidar escrupulosamente o uso da linguaxe e de 
revisar con moito coidado os textos e ilustracións, para que non conteñan ningún 
elemento que poidan atentar contra a igualdade, a tolerancia ou calquera dos Dereitos 
Humanos, o proxecto plantexa directamente aqueles temas transversais aos que os 
temas se presten especialmente. En particular: Educación para a convivencia. 

Establécense os criterios morais universais (“regla áurea”) para derivar deles actitudes 
de tolerancia, respecto e non discriminatorias. 

Subliñase especialmente os valores cristiáns de: amor, caridade, irmandade, unión, 
comunidade, perdón, solidariedade, comprensión, universalidade, etc. Como aporte 
Cristián a una cultura universal de igualdade. 

Unha educación para a paz seguindo os valores de Xesús Cristo comunicou: 
“Benaventurados os pacíficos…”, “A paz vos deixo, a paz vos dou”… 

Educación para a saúde: plantéxase con rigor os problemas morais derivados do 
descoido e mal coidado da saúde: anorexia, bulimia, culturismo, drogas, etc. 

Presentarase a sexualidade como expresión da persoa. 

Valoraranse os criterios de Xesús Cristo e da Igrexa: respecto o propio corpo, templo 
do Espírito Santo (1ª corintios 6,12-20), elevación do matrimonio a categoría de 
sacramento, etc. 

Os temas a tratar como transversais remítome aos mencionados  ao final da 
programación feita por curso. 

 

 

 

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A  

COMUNICACIÓN (T.I.C.) NA ÁREA DE RELIXIÓN  



 

 

 

TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. 

A aplicación das tecnoloxías da información e a comunicación ao traballo da aula 
convértese nunha peza clave na educación e formación das novas xeracións. A súa 
importancia social fai que deban estar presentes nos centros educativos, de modo que 
os alumnos adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para abordar con 
garantía de éxito a súa utilización en todos os ámbitos: educativos, familiares ou de 
pracer.  

Trátase de que o alumnado, ao rematar a súa escolarización obrigatoria, alcanzara 
unha competencia dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para 
buscar, obter, procesar e comunicar información, para transformala en coñecemento. I 
ncorpora diferentes habilidades, que van dende o acceso á información ata a súa 
transmisión en distintos soportes unha vez tratada; todo isto tendo en conta a 
situación xeográfica, social e persoal do alumnado, o tipo de alumnado, a formación do 
profesorado e as infraestruturas dispoñibles no centro.  

Dende a área de Relixión contribuímos ao logro destes obxectivos mediante a 
realización de diversas actividades cos nosos alumnos, aínda que nos atopamos ás 
veces coas limitacións da falta de infraestruturas abondas no centro. Entre outros, os 
nosos obxectivos son:  

. Contribuír a que os nosos alumnos aprendan a utilizar correctamente Internet.  

. Intentar que os nosos alumnos participen en foros relacionados coa materia.  

. Dar a coñecer e invitalos a utilizar páxinas Web relacionadas coa materia.  

. Obter, interpretar, elaborar e valorar a información de diversos tipos e opinións a 
través de Internet.  

As novas tecnoloxías permítelles aos alumnos analizar a información de forma 
crítica mediante un traballo autónomo e colaborativo a través de: 

INTERNET: navegando polas diferentes páxinas web relacionadas coa mensaxe 
de Xesús, coa relixión ou sobre Deus. 

DVd: Completando as actividades dos diferentes temas cós medios 
audiovisuais. 

POWERPOINT E CD-ROOMS: para facilitarlles unha aprendizaxe interactiva. 

A utilización de Internet por parte dos alumnos  será  como método de consulta 
e de búsqueda da información que de maneira rápida e eficaz poden atopala e 
contrastar varios documentos o mesmo tempo. 



 

 

 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

PROXECTO  LECTOR DE TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. 

A lectura debe ser algo esencial en todas  as áreas do sistema educativo.  

Na área de relixión aínda que o número de horas adicadas a materia é moi reducido, o 
longo do curso lerase un texto bíblico o final de cada unidade e artigos da prensa diaria 
sempre que teñan relación coa materia, para que o alumno poida adquirir unha 
entonación e velocidade de lectura adecuada a súa edade, o mesmo tempo 
acostumase a ver textos en distinto soporte didáctico. 

Tamén indicaraselle alguha bibliografía hagiográfica como entretenemento para que 
poida adquirir hábito de lectura fora do ámbito escolar no seu tempo de lecer. 

O proxecto lector é un documento que integra todas as intervencións do centro 
destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades informativas. Os 
obxectivos deste proxecto son: desenvolver a competencia lectora, favorecer a 
competencia literaria, educar no uso crítico da información, fomentar o hábito da 
lectura e apoiar a adquisición das competencias básicas.  

Dende a área de relixión realízanse diversas actividades educativas destinadas a que os 
nosos alumnos alcancen os obxectivos do proxecto lector; actividades relacionadas coa 
lectura, comprensión lectora, busca e tratamento da información, etc. Entre estas 
actividades podemos destacar: lecturas en voz alta, resumos, mapas conceptuais e 
esquemas, utilización de enciclopedias, dicionarios, periódicos, etc. Todo iso, a partir 
de lecturas axeitadas á súa idade, características e necesidades. Lecturas que, ademais, 
procuramos que lles resulten amenas e divertidas, á vez que educativas, xa que 
tratamos de introducilos no hábito da lectura.  

No departamento de Relixión contamos con material educativo neste sentido, e 
ademais contamos coa colaboración da biblioteca do centro.  

Os profesores realizan un seguimento exhaustivo destas actividades, e periodicamente 
avaliación.  

 

 

CONCRECIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA  E A SÚA CONTRIBUCIÓN 

O plan de convivencia é un documento que sirve para concretar a  organización e o 
funcionamento do centro  educativo na relación coa convivencia, e establece as liñas 
xerais do modelo de convivencia a adoptar no centro, os obxectivos específicos a 
acadar, as normas que o regularán e as actuacións a realizar neste ámbito par a 



 

 

consecución dos obxectivos plantexados. Que tipo de escola queremos, cales son os 
nosos fins e as metas a medio e longo prazo. 

Defenderase as pautas para orientar a convivencia, un estilo claro de comunicación e 
unha organización participativa que fomente o diálogo, a mediación,  a empatía, como 
estratexias concretas para afrontar as dificultades que necesariamente teñen que 
xurdir na convivencia diaria. 

Fomentaranse as relación interpersonais de aceptación e respecto mutuo a través de 
momentos de ocio: excursións, talleres, saídas culturais. 

Favorecemento  da convivencia aproveitando as celebracións festivas: Nadal, día da 
Paz… 

Debemos afrontar  a realidade de cada día e solventar coa axuda de todos: dirección, 
profesores e alumnos a solución de conflitos tanto de forma individual,  como colectiva 
segundo sexa o caso, para garantir unha convivencia harmónica  e equilibrada,  que 
non evita quizá o conflito pero que ten establecido canles para a resolución pacífica 
seguindo as directrices do plan xeral de convivencia do centro. 

CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO  LINGÜÍSTICO 

O plan lingüístico é asumido como un dos obxectivos que compoñen o proxecto 
curricular de centro e que lle outorga a súa seña de identidade.Traballarase en todas 
as área  do currículo. 

É un compromiso de escritura correcta  respecto as normas ortogáficas. 

-Tratar que non se cometan erros na escritura tanto de letras como de  tiles ou 
puntuación. 

-Corrección léxica e gramatical, vocabulario adecuado. Evitar repeticións ou 
“muletillas”, concordancias… 

-Presentación de escritos, caligrafía, pulcritude e limpeza, marxes, separación de 
parágrafos, respecto pola entrega de traballos. 

-Tratar de que os textos sexan amenos, agradables de ler, que o texto se adecúe os 
obxectivos da asignatura, adecuada para o nivel educativo curricular do alumno. 
Potenciar o uso da biblioteca escolar, municipal, virtual ou tradicional 

Desenvolver destrezas básicas na utilización de fontes da información para, con 
sentido crítico adquirir novos coñecementos. 

Comprender  e expresarse con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega,  
na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura 
e o estudio da literatura. 



 

 

Comprender e expresarse en máis dunha lingua de maneira apropiada. 

Comprender a linguaxe das distintas expresións artísticas, usando diversas medidas de 
expresión e representación. Tarefa que non pode ser só do profesor de lingua. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Remítome as sinaladas na programación por cursos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Unha vez identificadas as competencias básicas convén lembrar que unha mesma 
competencia desenvólvese de forma gradual desde primeiro ata cuarto de Educación 
Secundaria Obrigatoria, motivo polo que aparecen as mesmas competencias nos 
distintos cursos pero graduando o seu nivel de esixencia. 

Competencia en Comunicación Lingüística. 

-Lectura atenta de textos bíblicos tendo en conta as características que lle son propias 
e identificar os diversos tipos de linguaxe e enriquecer o vocabulario. 

-Ler textos de diferentes fontes, xa procedan de prensa, publicidade, textos vaticanos 
e da tradición da igrexa, haxiografías ou outros medios de comunicación e analizar 
criticamente o seu contido relacionándoos cós verdadeiros valores e sentido da vida 
cristiá. 

-Lectura e respostas ás preguntas de comprensión lectora de un determinado texto. 

-Elaboración de mapas sinópticos, recensións, etc. 

Competencia Social e Cívica. 

-Diálogos sobre os valores cristiáns do respecto, xustiza, compaixón, non violencia, 
compromiso, etc. 

-Debates sobre a convivencia e ser capaces de poñerse no lugar do outro. 

-Incorporación, interiorización e dinamización da propia vida coas palabras e os feitos 
de Xesús. 

-Fomento de comportamentos solidarios mediante coloquios sobre diversos temas 
como: o consumo, os dilemas morais do tráfico, o medio ambiente, etc. 

-Participación e colaboración en traballos escolares que sirvan para o bo 
desenvolvemento da convivencia e exercicio da cidadanía. 

Competencia Cultural e Artística. 



 

 

-Realización de traballos de investigación por grupos sobre o patrimonio cultural e 
artístico do entorno no que viven, facer unha valoración del e adquirir o compromiso 
de respectalo. 

-Entablar diálogos e mostrar respecto e aprecio ante as diferentes maneiras de pensar 
e actuar doutras culturas e relixións. 

- O significado relixioso das obras pictóricas, escultóricas e arquitectónicas de diversos 
autores a través de láminas relacionándoas con textos bíblicos e analizar a mensaxe 
que transmiten. 

-Interpretación de símbolos relixiosos e facer un estudio sobre Xesús na arte. 

Competencia de Aprender a Aprender 

-Diálogos e intercambios de ideas sobre determinados temas de actualidade. 

-Aprender a buscar información nas diferentes páxinas web. 

-Aprender a seleccionar o importante dos temas e textos. 

-Realización de test. 

-Memorizar os conceptos básicos da materia e engadirllo os xa adquiridos. 

-Confección de trivial para subliñar o máis importante de cada tema 

Competencia sobre a Autonomía e Iniciativa persoal. 

-Realización de traballos persoais. 

-Participación en traballos en equipos. 

-Ser empáticos e saberse poñer no lugar do outro. 

-Valorarse persoalmente e desenvolver as capacidades propias con respecto sen 
asoballar a ninguén. 

-Adquirir e asimilar valores que nos sirvan para a integración social. 

-Que sexamos capaces de asumir responsabilidades ante as tarefas e traballos diarios e 
levalos a cabo. 

-Interesarse e sentir curiosidade por coñecer máis e mellor a persoa de Xesús nos 
textos, símbolos e nos documentos da Igrexa. 

-Búsqueda en Internet de personaxes relevantes da historia e actuais relacionados coa 
atención aos máis necesitados. 



 

 

Competencia no Coñecemento e Interacción có Mundo Físico. 

-Confección de mapas sobre o espazo xeográfico por onde andivo Xesús. 

-Localización en mapas mudos dos lugares máis destacados para os cristiáns. 

-Cooperación na limpeza da aula tendo en conta a convivencia cos compañeiros. 

-Identificar o culto a imaxes relixiosas da igrexa católica nos diferentes lugares da 
xeografía española. 

Para desenvolver as diferentes competencias, a parte dos instrumentos citados, 
realizaremos as actividades por medio de exercicios prácticos a base de viñetas, cómic, 
acrósticos, pirámides, xeroglíficos, completar frases con conceptos numerados, citas 
para completar as vocais que faltan, sopa de letras, encrucillados, escaleiras, 
participación en cine-forum despois de ver algunha película relacionada co tema a 
estudar e participación en CD-forum despois de escoitar algunha canción relacionada 
có tema de estudio e analizar e relacionar a letra da mesma cós valores cristiáns. 

A avaliación das competencias básicas farase en base ao nivel amosado polo 
alumno nos descritores das competencias recollidos na programación, tomando como 
referente os criterios de avaliación. O grao de desenvolvemento das mesmas 
valorarase de acordo á seguinte escala: baixo, aceptable, bo e excelente.  

Na avaliación continua faise un seguimento de cómo o alumno se desenvolve nas 
tarefas plantexadas nas que, necesariamente, vai amosando o seu nivel de 
competencia 

 

AVALIACIÓN DA PROGRMACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

Seguindo o contemplado nas ordes de avaliación para secundaria e a súa valoración 
didáctica sinalamos o seguinte: 

A avaliación da programación didáctica e da práctica docente está suxeita a un proceso 
de avaliación formativa e continua, que vai adquirindo distintas funcións en relación ao 
momento no que se produce: 

- Avaliación inicial: ten como función diagnosticar e proporcionar información a 
cerca da situación do alumnado antes de iniciar o proceso de ensino-
aprendizaxe e constitúe un punto de partida para a organización e 
secuenciación da ensinanza. Teremos en conta os seguintes aspectos: 

· Resultados obtidos nos procesos de ensinanza anteriores. 

· Características e capacidades iniciais dos alumnos. Coñecementos previos. 



 

 

· Recursos e medios existentes. 

Analizado os resultados lévanos a tomar as decisións sobre as estratexias 
metodolóxicas a seguir e os axustes no deseño da nasa programación. 

- Avaliación continua: ten como función reorientar, a cal permite que o 
profesorado coñeza como está a desenvolver a súa programación e indica ao 
alumno o seu progreso e, desta maneira, pode axustar a axuda pedagóxica e 
didáctica. Algún dos aspectos a ter en conta son: 

· Resultados obtidos polos alumnos. 

· Motivación dos alumnos. 

· Axuste do deseño da programación e da concreción curicular. 

· Adecuación dos materiais. 

· Adecuación das actividades. 

Lévanos a tomar decisións sobre as técnicas metodolóxicas que estamos a empregar, e 
sobre aqueles elementos que facilitan ou dificultan o proceso de ensino e aprendizaxe. 

Avaliación final: ten a función controladora-informadora. Sitúase ao final do 
proceso de ensino e aprendizaxe, coa finalidade de proporcionar un balance do 
proceso de ensinanza impartido polo profesor, así como determinar o grao de 
eficacia logrado polas estratexias metodolóxicas, organizativas e didácticas 
empregadas. 

En definitiva, a avaliación permite poder obter información do desenvolvemento do 
proceso de ensino- aprendizaxe, para regular o noso proceso de ensinanza e mellorar a 
práctica institucional. 

Da programación avaliamos os seguintes elementos: 

Obxectivos: si están contextualizados, si son progresivos e consideran as 
adquisicións previas dos alumnos, si están adaptados as necesidades, si 
contemplan o nivel de desenvolvemento dos alumnos e si facilitan e posibilitan a 
concreción de posibles adaptacións curriculares. 

Contidos: si posibilitan o desenvolvemento e consecución dos obxectivos e das 
competencias básicas, si a súa secuenciación é progresiva e ten en conta as 
aprendizaxes e contidos previos e posteriores, si son funcionais, ... 

Actividades: si se prevén actividades de motivación, ampliación de reforzo e 
recuperación, si se adecúan á secuencia de actividades tendo en conta os ritmos de 
aprendizaxe dos alumnos. 



 

 

Temporalización e recursos: si é suficiente e axeitado o tempo para a realización 
de actividades, si se teñen en conta os distintos ritmos de aprendizaxe, si se 
organizaron axeitadamente os recursos e materiais curriculares, si se empregan 
recursos do entorno. 

Criterios de avaliación: A prevención de situacións de aprendizaxe concretas para 
avaliar as competencias, así como a programación didáctica e a propia situación 
docente, si están claramente relacionados os criterios de avaliación coas unidades 
didácticas e as competencias básicas. 

Para a avaliación da práctica docente, avaliaremos o noso estilo de ensinanza, é 
dicir, a peculiar maneira que temos de elaborar a programación, levala á práctica, 
organizar e xestionar a clase e a relación có alumnado. Algúns criterios son:  

· Atención personalizada que prestamos ao alumnado. 

· Expectativas cara os alumnos en xeral, e cara os alumnos con dificultades en 
particular 

· Programación de actividades segundo os contidos. 

· Tipos de tarefas que plantexamos. 

· Forma de presentación das tarefas. 

· Facilitar estratexias de aprendizaxe. 

· Seguimento do plan programado para o fomento da lectura. 

· Emprego dos medios audiovisuais e informáticos. 

· Materiais de apoio utilizados. 

· Técnicas didácticas empregadas. 

· Cumprimento da programación didáctica. 

· Tipo de agrupamentos que empregamos. 

· Si as relacións dentro da aula son correctas. 

· Aplicamos os criterios de calificación establecidos na programación. 

 

CRITERIOS DIDÁCTICOS. 



 

 

Os anos da E.S.O. acostuman ser claves para a apertura á relación social e á 
implicación en iniciativas de carácter social. E a través do coñecemento social e dos 
trazos da propia personalidade, o alumno/a vai madurando e perfilando o seu 
proxecto de vida, elemento esencial da autonomía persoal. 

Os criterios didácticos para a etapa de secundaria son:  

1. Aumentar de xeito progresivo o nivel de esixencia, xerando situacións de 
ensinanza-aprendizaxe que expón un reto que esixe cada vez un maior grao de 
coñecementos e estratexias. 

2. Iniciar as novas aprendizaxes asegurando a base dos anteriores. 

Insistir na globalización e na funcionalidade das aprendizaxes para que resulten 
cada vez máis significativas. 

3. Desenvolver no alumnado modos de razoamento adecuados a cada momento 
evolutivo e introducilo progresivamente no método e no pensamento científico. 

4. Privilexiar actividades que promovan a reflexión crítica sobre o que se aprende e 
como se aprende. 

5. Introducir e propiciar o tratamento formativo dos contidos transversais. 

6. Promover accións en grupo e con outros grupos para afondar nas experiencias 
de socialización. 

6. Favorecer a expresión clara e precisa do pensamento, a través da linguaxe oral e 
escrita. 

7. Propoñer actividades de reforzo e ampliación. 

8. Darlle a avaliación un marcado carácter formativo, que favoreza a toma de 
conciencia do propio proceso de aprendizaxe e o maior crecemento dos alumnos, a 
fin de que poidan ir preparando as decisións sobre os seus itinerarios futuros. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a 
capacidade creativa, expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a 
competencia para aprender a aprender, sen esquecer ademais o carácter instrumental 
que as matemáticas teñen como base fundamental para a adquisición de novos 
coñecementos noutras disciplinas. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia 
matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de "Competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en 
formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras 
ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a situación, 
identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer a 
modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e 
rexistros; formular outros problemas, outras preguntas e, mesmo, atopar outras 
respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a resolución da 
situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as 
linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e resolver os problemas 
asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a 
análise dos procedementos empregados e as solucións propostas. É dicir, a 
competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático 
que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de 
problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na súa 
futura vida profesional. 

O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a 
mesma importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe 
transmitirse ao alumnado. 

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto 
de bloques independentes. É necesario que se desenvolva de xeito global, pensando 
nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso como nas distintas etapas. 
Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e 
actitudes en matemáticas", que evoluciona desde a resolución de problemas en 
primeiro de ESO ata as demostracións formais do segundo curso do bacharelato. 
Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos 
outros bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e 
garante da inclusión de temas interdisciplinares e transversais. 

Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe 
das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación.  

No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as 
competencias e os valores estean integrados. Os novos coñecementos que se deben 
adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser elixidos para 
que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións 
próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando 



 

 

progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturais e 
sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. 

Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente 
no cálculo, sempre apoiado na adquisición do sentido numérico, que abrangue cálculo 
mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, 
ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das 
habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar os cálculos 
e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os 
procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de 
xeito matemático diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de 
proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os razoamentos, a 
argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han 
contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

 
       O departamento de Matemáticas ten una única compoñente: Susana Presas 

Panadeiros que impartirá  catro cursos da ESO, de 1º a 4º, e  por unha profesora de 

Educación Física con perfil de Matemáticas que impartirá clase nun 1º e nos reforzos 

de 1º e 2º.  

     MARCO LEGAL 

- Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da 
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 
13-07-07) 

-  Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación 
secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 
07/01/2008) 

-  Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007 
pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 24/06/2008). 

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no 
curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación  
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE NA ESO 
 

  As competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización 

e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e 

o emprego. 

  As competencias clave do currículo son as seguintes: 

1. Comunicación lingüística (CCL). 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT). 

http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=bf736614-45321685-00e94c1f-4d5fefb8&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f
http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=bf736614-45321685-00e94c1f-4d5fefb8&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f
http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=bf736614-45321685-00e94c1f-4d5fefb8&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f
http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=68baa05f-45321685-00e7e668-ff2b59c0&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f
http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=68baa05f-45321685-00e7e668-ff2b59c0&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f
http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=68baa05f-45321685-00e7e668-ff2b59c0&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f
http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=be8b6efb-0ab4f107-4997439e-f70fc215&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f
http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=be8b6efb-0ab4f107-4997439e-f70fc215&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f
http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&rID=be8b6efb-0ab4f107-4997439e-f70fc215&trID=7002fde2-c0a8fd03-006e7a5b-6fd92734&lID=gl&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f


 

 

3. Competencia dixital (CD). 
4. Aprender a aprender (CAA). 
5. Competencias sociais e cívicas (CSC). 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
   Vexamos a relación das Matemáticas coas competencias na ESO: 

 

2.1 Competencia en comunicación lingüística. 
  A linguaxe natural, oral e escrita, é un instrumento de aprendizaxe e de comunicación 

de saberes sen o que dificilmente se progresa.  É necesario que o alumnado aprenda a 

verbalizar os conceptos, a facer explícita unha idea, a redactar un escrito ou a expoñer 

un argumento.  

  Adquirir esta competencia supón aprender lingua cando se usa en situacións e 

contextos de comunicación diversos, entre eles o que proporciona a área de 

Matemáticas. Pero, ademais, a comunicación lingüística na área de Matemáticas ten 

características propias como son a súa precisión, a súa concisión e a súa falta de 

ambigüidade, e o dispoñer de símbolos propios e de diferentes rexistros de linguaxe 

(numérica, alxébrica, gráfica, xeométrica...) que están destinados a conseguir expresar 

claramente acontecementos presentes na vida cotiá. 

2.2 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
   A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das persoas que resultan 

fundamentais para a vida. As citadas competencias contribúen a fortalecelos. 

  A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento 

matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predecir distintos 

fenómenos no seu contexto. Así mesmo, require de coñecementos sobre números,  

medidas e estructuras, así como das operacións e as representacións matemáticas e a 

comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

  Competencia dixital. 

  Na sociedade actual impóñense outras fontes de información, os medios audiovisuais 

e as TIC, polo que é necesario que o alumnado adquira as habilidades para buscar, 

obter, procesar e comunicar a información para transformala en coñecemento, 

mantendo en todo momento unha posición crítica. 



 

 

 Capacitar ao alumnado para que se desenvolva de forma autónoma nun mundo 

caracterizado polos avances cientifico-técnicos, require que adquiran as bases do 

pensamento científico necesarias para poder interpretar o mundo dos obxectos e dos 

fenómenos cos que convivimos. Esa interpretación precisa da axuda do coñecemento 

matemático tanto na linguaxe e conceptos que utiliza como nas formas de 

argumentación e razoamento empregadas para a resolución dos problemas, facendo 

útiles e prácticos os coñecementos adquiridos. 

2.3 Competencia para aprender a aprender 
  Os avances no proceso de resolución dun problema, aínda sen ter acadada unha 

solución, proporcionan unha satisfacción que recompensa o esforzo realizado e 

redunda na autoestima. Nese proceso de resolución sempre se aprende algo, aínda 

que sexa vendo o que xa coñeciamos desde outro punto de vista. Pero tamén se poñen 

en xogo estratexias de aprendizaxe como a formulación de preguntas, o sentimento de 

curiosidade pola exploración de obxectos e situacións, a observación e rexistro 

sistemático de feitos e relacións, a integración e relación da nova información con 

outros datos e coa propia experiencia e coñecementos anteriores, a utilización de 

técnicas de consulta e a disposición a aceptar diferentes puntos de vista. Pode, polo 

tanto, considerarse como un proceso de aprendizaxe autónoma que fai que a 

competencia de aprender a aprender se fortaleza. 

 

2.5 Competencias sociais e cívicas. 

  A historia das matemáticas está ligada á historia da humanidade e, na parte que lle 

corresponde, é útil para que poidamos comprender certos acontecementos do pasado 

e do presente e mesmo predicir os do futuro. A través do estudo das matemáticas, da 

utilización das ferramentas que nos proporciona, poderemos abordar temas candentes 

na sociedade actual: movementos migratorios, o papel da muller na sociedade, 

cuestións relacionadas con distintos tipos de violencia ( a través das porcentaxes, da 

análise de gráficas e da estatística por exemplo). 

  A comprensión da realidade social do mundo no que vivimos e o exercicio da 

cidadanía de maneira democrática son necesarios para a integración dos estudantes 

da ESO na sociedade. Determinados aspectos destas realidades poden entenderse 

mellor na medida en que poidan ser analizados empregando as ferramentas que 



 

 

proporcionan as matemáticas. Para comprender a pluralidade da sociedade española e 

europea pode cuantificarse a súa composición desde diferentes criterios (xeográficos, 

económicos, culturais, raciais, etc.) o que devén nun afondamento do coñecemento 

desa pluralidade. De novo as porcentaxes, a análise de táboas e gráficas e a estatística 

son os contidos matemáticos máis axeitados para facer estes estudos.  

 

2.6  Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

  A competencia sentido da iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de 

transformar as ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia da situación a resolver, 

e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas e actitudes necesarios 

con criterio propio, coa finalidade de acadar o obxectivo previsto. 

  Coas matemáticas póñense en xogo destrezas relativas a esta competencia, dado que 

no proceso de resolución dun problema, en moitas ocasións, é necesario optar con 

criterio propio entre varias vías, desenvolver a opción elixida e facerse responsable 

dela. Tamén esixe o desenvolvemento de valores persoais tales como a liberdade, a 

demora da satisfacción, a confianza na propia capacidade para enfrontarse a eles con 

éxito e adquirir un nivel adecuado de autoestima, que permita gozar dos aspectos 

creativos, manipulativos, estéticos e utilitarios das matemáticas. 

2.7  Competencia da conciencia e expresións culturais 

  Un dos aspectos máis salientables da realidade social son os ámbitos cultural e 

artístico. Pero non só forman parte da cultura da nosa sociedade as producións 

literarias, a música, a pintura, ou a arquitectura.  A ciencia e, en particular, as 

matemáticas son unha parte integrante dela. Abonda lembrar que, hai máis de 

vintecinco séculos, a música e as matemáticas se entrelazaban na escola pitagórica. 

Múltiples manifestacións da arquitectura, escultura e pintura de diferentes épocas 

constitúen exemplos nos que se detecta a súa relación directa coas matemáticas. 

  Estas conexións de matemáticas, música, arquitectura e arte non son cousa exclusiva 

do pasado. Exemplos actuais de vangarda serían magníficos representantes do que 

queremos dicir; pénsese, por exemplo, nas formas en tensión ou na arte fractal. 

 

3. OBXECTIVOS  
 



 

 

3.1  OBXECTIVOS DE ÁREA PARA A ETAPA EDUCATIVA DA ESO 
1. Incorporar á linguaxe habitual os modos de argumentación e as formas de 

expresión matemática (numérica, alxébrica, xeométrica, gráfica, probabilística, etc), 
tanto nas situacións que se suscitan na vida cotiá como nas procedentes dos 
ámbitos matemático ou científico, co obxecto de mellorar a comunicación e 
promover a reflexión sobre as propias actuacións. 

2. Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar 
procedementos de medida, técnicas de recollida e análise de datos, empregar a 
clase de número e a notación máis adecuada para representalos e realizar o cálculo 
máis apropiado a cada situación. 

3. Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos, 
cálculos,etc) presentes nos medios de comunicación, internet, publicidade ou 
outras fontes de información; analizar criticamente as funcións que desempeñan 
estes elementos matemáticos e valorar se a súa achega mellora a comprensión das 
mensaxes. 

4. Identificar, describir, representar e cuantificar as formas e relacións espaciais que se 
presentan na vida cotiá, en contextos científicos e artísticos, analizar as propiedades 
e relacións xeométricas implicadas, valorar a súa compoñente estética e estimular a 
creatividade e a imaxinación. 

5. Utilizar de forma adecuada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, 
ordenadores, etc) para realizar cálculos numéricos ou alxébricos, comprobar 
propiedades xeométricas, buscar, tratar, representar e transmitir informacións de 
índole diversa e como axuda na aprendizaxe. 

6. Fortalecer a capacidade de razoamento, actuando ante os problemas que se 
suscitan na vida cotiá de acordo con modos propios da actividade matemática, tales 
como a exploración sistemática de alternativas, o preguntas ante as apreciacións 
intuitivas, a flexibilidade para modificar o punto de vista, a precisión na linguaxe, a 
xustificación dos razoamentos, a perseveranza na procura de solucións ou a 
necesidade da súa verificación. 

7. Formular e resolver problemas matemáticos ou procedentes doutras ámbitos, 
individualmente ou en grupo, empregando distintos recursos e instrumentos, 
valorando a conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos 
resultados obtidos e mostrando unha actitude positiva e confianza na propia 
capacidade. 

8. Integrar os coñecementos matemáticos na bagaxe cultural propia, en conxunción 
cos saberes que se van adquirindo desde as distintas áreas e aplicalos para analizar 
e valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao ambiente, a 
saúde, o consumo, a igualdade de xénero ou a convivencia pacífica. 

9. Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura desde un punto de 
vista histórico, apreciando a súa contribución ao desenvolvemento da sociedade 
actual. 
 

3.2   OBXECTIVOS DE ÁREA POR CURSO 

 3.2.1   OBXECTIVOS 1º ESO 

Incorporar a terminoloxía matemática ,incluida a linguaxe alxébrica, á linguaxe 
habitual co fin de mellorar o rigor e a precisión na comunicación. 



 

 

Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que nos 

chega do redor (medios de comunicación, publicidade...), analizando 

criticamente o papel que desempeñan. 

Incorporar os números negativos ó campo numérico coñecido, realizar operacións 
básicas con números fraccionarios e profundar no coñecemento das operacións 
con números decimais. 

Iniciar o estudio das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, 
incorporando os recursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos. 

Utilizar con soltura o Sistema Métrico Decimal (lonxitude, peso, capacidade, 
superficie e volume). 

Iniciar ao alumnado na utilización de formas de pensamento lóxico na resolución 
de problemas. 

Formular conxecturas e comprobalas, na realización de pequenas investigacións. 
Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e 

a resolución de problemas. 
Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun obxectivo 

ou á resolución dun problema, sexa do campo das Matemáticas ou da vida 
cotiá. 

Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, 
utilizando técnicas sinxelas de recollida, xestión e representación de datos. 

Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada desde 
distintos puntos de vista e analizada segundo diversos criterios e graos de 
profundidade. 

Identificar as formas e as figuras planas, analizando as súas propiedades mailas 
súas relacións xeométricas. 

Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de 
investigación en xeometría. 

Utilizar os recursos tecnolóxicos (calculadoras de operacións elementais) con 
sentido crítico, como axuda na aprendizaxe e nas aplicacións instrumentais das 
Matemáticas. 

Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios dos 
matemáticos, como a exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade 
para cambiar de punto de vista, a perseveranza na busca de solucións, o 
recurso á particularización, a sistematización, etc. 

Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para afrontar 
situacións nas que as necesiten 

Fomentar o calculo mental e identificar as situacións onde poder aplicalo como   
alternativa á calculadora. 

Representar e localizar puntos nos eixes coordenados, distinguir entre variables 
dependente e independente. Recoñecer e interpretar funcións sinxelas. 
 

3.2.2   OBXECTIVOS 2º ESO 

1. Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o 
rigor e a precisión na comunicación. 

2. Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información 
que nos chega do redor (medios de comunicación, publicidade...), analizando 
criticamente o papel que desempeñan. 



 

 

3. Incorporar os números enteiros e iniciar a incorporación dos racionais ó campo 
numérico coñecido e profundar no coñecemento das operacións con números 
fraccionarios. 

4. Completar o estudio das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, 
incorporando os recursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos. 

5. Utilizar con soltura o sistema de numeración decimal mailo sistema 
sesaxesimal. 

6. Iniciar a utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de 
problemas. 

7. Formular conxecturas na realización de pequenas investigacións e 
comprobalas. 

8. Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións 
concretas e a resolución de problemas. 

9. Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun 
obxectivo ou á resolución dun problema, sexa do campo das Matemáticas ou 
da vida cotiá. 

10. Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, 
utilizando técnicas de recollida, xestión e representación de datos, 
procedementos de medida e cálculo e empregando en cada caso os diferentes 
tipos de números, segundo esixa a situación. 

11. Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada desde 
distintos puntos de vista e analizada segundo diversos criterios e graos de 
profundidade. 

12. Identificar as formas e figuras planas e espaciais, analizando as súas 
propiedades e relacións xeométricas. 

13. Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de 
investigación en xeometría. 

14. Iniciar o estudio da semellanza incorporando os procedementos da 
proporcionalidade e utilizándoos para a resolución de problemas xeométricos. 

15. Utilizar os recursos tecnolóxicos (calculadora de operacións básicas, programas 
informáticos) con sentido crítico, de forma que supoñan unha axuda na 
aprendizaxe e nas aplicacións instrumentais das Matemáticas. 

16. Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de 
matemáticos, como a exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade 
para cambiar de punto de vista, a perseveranza na busca de solucións, o 
recurso á particularización, a sistematización, etc. 

17. Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para afrontar 
situacións nas que as necesiten. 

3.2.3   OBXECTIVOS 3º ESO 

1. Utilizar a linguaxe matemática para intercambiar información, resolver problemas 
e describir situacións da vida cotiá. 

2. Resolver problemas utilizando, en cada caso, os algoritmos e formas de cálculo 
axeitadas e elixindo a notación máis conveniente, valorando a adecuación dos 
resultados ao contexto. 

3. Utilizar as distintas clases de números para a resolución de situacións 
problemáticas, utilizando en cada caso a notación máis conveniente e o método 



 

 

de cálculo máis axeitado, valorando criticamente a adecuación dos resultados ao 
contexto. 

4. Empregar estratexias de cálculo mental para a resolución de problemas, utilizando 
o cálculo aproximado para predicir o resultado e estimar medidas.  

5. Utilizar estratexias persoais para a resolución de problemas, actuando con 
flexibilidade para modificar o punto de vista e perseverando na busca de 
solucións. 

6. Interpretar, cualitativa e cuantitativamente, gráficas relativas a diversos 
fenómenos e facer, cando sexa posible, prediccións sobre a súa posible evolución. 

7. Representar funcións que respondan a fenómenos descritos por enunciados, 
táboas ou fórmulas. 

8. Interpretar informacións estatísticas tendo en conta a adecuación das 
representacións gráficas a cada situación. 

9. Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser explicada desde puntos 
de vista contrapostos e complementarios: determinista/aleatorio, finito/infinito, 
exacto/aproximado, etc.  

10. Utilizar métodos directos e indirectos para o cálculo de lonxitudes, áreas e 
volumes. 

11. Describir formas e configuracións xeométricas, utilizando os conceptos de 
incidencia, ángulos, movementos, lugares xeométricos, semellanza e medida. 

12. Utilizar os conceptos de proporcionalidade numérica e xeométrica para o cálculo 
de termos proporcionais e razóns de semellanza.  

13. Apreciar e valorar as habilidades matemáticas propias e disfrutar coa compoñente 
creativa, manipulativa, estética e utilitaria das matemáticas, así coma da 
aplicación das TIC dentro efóra da aula. 
 

3.2.4   OBXECTIVOS 4º ESO 

1. Utilizar a linguaxe matemática para intercambiar información, resolver problemas 
e describir situacións da vida cotiá. 

2. Resolver problemas utilizando, en cada caso, os algoritmos e formas de cálculo 
axeitadas e elixindo a notación máis conveniente, valorando a adecuación dos 
resultados ao contexto. 

3. Utilizar as distintas clases de números para a resolución de situacións 
problemáticas, utilizando en cada caso a notación máis conveniente e o método 
de cálculo máis axeitado, valorando criticamente a adecuación dos resultados ao 
contexto. 

4. Empregar estratexias de cálculo mental para a resolución de problemas, utilizando 
o cálculo aproximado para predicir o resultado e estimar medidas. 

5. Utilizar estratexias persoais para a resolución de problemas, actuando con 
flexibilidade para modificar o punto de vista e perseverando na busca de 
solucións. 

6. Representar funcións que respondan a fenómenos descritos por enunciados, 
táboas ou fórmulas. 

7. Interpretar informacións estatísticas e valorar cualitativamente a 
representatividade dos parámetros estatísticos.  



 

 

8. Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser explicada desde puntos 
de vista contrapostos e complementarios: determinista/aleatorio, finito/infinito, 
exacto/aproximado, etc.  

9. Interpretar situacións da vida cotiá relacionadas co azar, utilizando o concepto de 
probabilidade e o seu cálculo por métodos empíricos e teóricos. 

10. Describir formas e configuracións xeométricas, utilizando os conceptos de 
incidencia, ángulos, movementos, lugares xeométricos, semellanza e medida. 

11. Apreciar e valorar as habilidades matemáticas propias e disfrutar coa compoñente 
creativa, manipulativa, estética e utilitaria das matemáticas. 

 
4 SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS POR CURSOS 

 
4.1 BLOQUES DE CONTIDOS PARA 1º ESO 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas. 

2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, 
procura de regularidades e leis, etc. 

3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación 
de unidades aos resultados, comprobación e interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc. 

4. Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

5. Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da 
realidade e en contextos matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do traballo científico. 

7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, 
funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou 
funcionais e a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo 
e os resultados e as conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da 
información e das ideas matemáticas. 

 

Bloque 2. Números e álxebra 



 

 

 

1. Números negativos: significado e utilización en contextos reais. 

2. Números enteiros: representación, ordenación na recta numérica e operacións. 
Operacións con calculadora. 

3. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións equivalentes. Comparación de 
fraccións. Representación, ordenación e operacións. 

4. Números decimais: representación, ordenación e operacións. 

5. Relación entre fraccións e decimais. Conversión e operacións. 

6. Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural: 
operacións. 

7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces 
aproximadas. 

8. Xerarquía das operacións. 

9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para o cálculo 
aproximado e para o cálculo con calculadora ou outros medios tecnolóxicos. 

10. Divisibilidade dos números naturais: criterios de divisibilidade. 

11. Números primos e compostos. Descomposición dun número en factores. 
Descomposición en factores primos. 

12. Múltiplos e divisores comúns a varios números. Máximo común divisor e 
mínimo común múltiplo de dous ou máis números naturais. 

13. Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural: 
operacións. 

14. Potencias de base 10. Utilización da notación científica para representar 
números grandes. 

15. Cálculos con porcentaxes (mental, manual e con calculadora). Aumentos e 
diminucións porcentuais. 

16. Razón, proporción e taxa. Taxa unitaria. Factores de conversión. Magnitudes 
directamente proporcionais. Constante de proporcionalidade. 

17. Resolución de problemas nos que interveña a proporcionalidade directa ou 
variacións porcentuais. Repartición directamente proporcional. 

18. Iniciación á linguaxe alxébrica. 

19. Tradución de expresións da linguaxe cotiá, que representen situacións reais, á 
alxébrica, e viceversa. 

20. Significados e propiedades dos números en contextos diferentes ao do cálculo: 
números triangulares, cadrados, pentagonais, etc. 

21. A linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e simbolizar relacións. 
Obtención de fórmulas e termos xerais baseada na observación de pautas e 
regularidades. Valor numérico dunha expresión alxébrica. 

22. Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita (métodos alxébrico e gráfico). 
Resolución. Interpretación das solucións. Ecuacións sen solución. Resolución de 
problemas. 

Bloque 3. Xeometría 

1. Elementos básicos da xeometría do plano. Relacións e propiedades de figuras 
no plano: paralelismo e perpendicularidade. 



 

 

2. Ángulos e as súas relacións. 

3. Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz e bisectriz. Propiedades. 

4. Figuras planas elementais: triángulo, cadrado e figuras poligonais. 

5. Clasificación de triángulos e cuadriláteros. Propiedades e relacións. 

6. Medida e cálculo de ángulos de figuras planas. 

7. Cálculo de áreas e perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. 

8. Circunferencia, círculo, arcos e sectores circulares. 

9. Poliedros e corpos de revolución: elementos característicos e clasificación. 
Áreas e volumes. 

10. Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, 
superficies e volumes do mundo físico. 

11. Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas. 

Bloque 4. Funcións 

1. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos nun 
sistema de eixes coordenados. 

2. Concepto de función: variable dependente e independente. Formas de 
presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula).  

3. Concepto de función: variable dependente e independente. Formas de 
presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula). 

4. Funcións lineais. Cálculo, interpretación e identificación da pendente da recta. 
Representacións da recta a partir da ecuación e obtención da ecuación a partir 
dunha recta. 

5. Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a 
interpretación de gráficas. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

1. Poboación e individuo. Mostra. Variables estatísticas. 

2. Variables cualitativas e cuantitativas. 

3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. 

4. Organización en táboas de datos recollidos nunha experiencia. 

5. Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de frecuencias. 

6. Medidas de tendencia central. 

7. Utilización de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas para o tratamento de 
datos, creación e interpretación de gráficos e elaboración de informes. 

8. Fenómenos deterministas e aleatorios. 

9. Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios 
sinxelos e deseño de experiencias para a súa comprobación. 

10. Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación á probabilidade mediante 
a simulación ou experimentación. 

11. Sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 

12. Espazo mostral en experimentos sinxelos. Táboas e diagramas de árbore 
sinxelos. 



 

 

13. Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en experimentos 
sinxelos. 

 

4.2 CONTIDOS PARA 2º ESO 
 

Bloque 0. Contidos comúns. 
1. Utilización de estratexias e técnicas na resolución de problemas, tales como a análise do 

enunciado, o ensaio e erro ou a división do problema en partes, e comprobación da solución 
obtida. 

2. Descrición verbal de procedementos de resolución de problemas utilizando termos adecuados. 
3. Utilización correcta dos símbolos e das normas das matemáticas, valorando a precisión desta 

linguaxe. 
4. Interpretación de mensaxes que conteñan informacións de carácter cuantitativo ou sobre 

elementos ou relacións espaciais. 
5. Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións 

matemáticas e tomar decisións a partir delas. 
6. Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora das atopadas. 
7. Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, 

mantendo actitudes favorables de participación e diálogo. 
8. Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 

estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de propiedades xeométricas. 
9. Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos históricos e persoas 

relacionadas coas matemáticas ao longo da historia. 

 

Bloque 1. Números. 
1. Números enteiros. Operacións. Potencias con expoñente natural. Operacións con potencias. 

Utilización da notación científica para representar números grandes relacionados, basicamente, 
co mundo da ciencia. 

2. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces aproximadas. 
3. Relacións entre fraccións, decimais e porcentaxes. Uso destas relacións para elaborar 

estratexias de cálculo práctico con porcentaxes en contextos referidos á vida cotiá e ao mundo 
físico. 

4. Utilización da forma de cálculo mental, escrito ou con calculadora, e da estratexia para contar 
ou estimar cantidades de acordo coa precisión esixida no resultado e a natureza dos datos. 

5. Proporcionalidade directa e inversa. Análise de táboas. Razón de proporcionalidade. 
Magnitudes non proporcionais. 

6. Aumentos e diminucións porcentuais. 
7. Resolución de problemas relacionados coa vida cotiá e con outros ámbitos nos que aparezan 

relacións de proporcionalidade directa ou inversa. 
 

Bloque 2. Álxebra. 
1. Paso da linguaxe verbal á linguaxe alxébrica e viceversa. A linguaxe alxébrica para xeneralizar 

propiedades e simbolizar relacións en contextos diversos (vida cotiá e ámbitos socioeconómico, 
científico e físico). Obtención de fórmulas e termos xerais baseada na observación de pautas e 
regularidades. 

2. Obtención do valor numérico dunha expresión alxébrica. 
3. Significado das ecuacións e das solucións dunha ecuación. 
4. Resolución de ecuacións de primeiro grao. Transformación de ecuacións noutras equivalentes. 

Interpretación da solución. 
5. Utilización das ecuacións para a resolución de problemas. Resolución destes mesmos 

problemas por métodos non-alxébricos: ensaio e erro dirixido. 

 

Bloque 3. Xeometría. 
1. Figuras coa mesma forma e distinto tamaño. A semellanza. Proporcionalidade de segmentos. 

Identificación de relacións de semellanza. 



 

 

2. Ampliación e redución de figuras. Obtención, cando sexa posible, do factor de escala utilizado. 
Razón entre as superficies de figuras semellantes. 

3. Utilización dos teoremas de Tales e Pitágoras para obter medidas e comprobar relacións entre 
figuras. 

4. Poliedros e corpos de revolución. Desenvolvementos planos e elementos característicos. 
Clasificación atendendo a distintos criterios. Utilización de propiedades, regularidades e 
relacións para resolver problemas do mundo físico. 

5. Volumes de corpos xeométricos. Resolución de problemas que impliquen a estimación, a 
medición e o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes de obxectos do contorno inmediato. 

6. Utilización de procedementos tales como a composición, descomposición, intersección, 
truncamento, dualidade, movemento, deformación ou desenvolvemento de poliedros para 
analizalos ou obter outros. 
 
 

Bloque 4. Funcións e Gráficas. 
1. Descrición local e global de fenómenos, de tipo social, natural ou científico, presentados de 

forma gráfica. 
2. Contribucións do estudo gráfico á análise dunha situación: crecemento e decrecemento. 

Continuidade e descontinuidade. Cortes cos eixes. Máximos e mínimos relativos. 
3. Obtención da relación entre dúas magnitudes directa ou inversamente proporcionais a partir da 

análise da súa táboa de valores e da súa gráfica. Interpretación da constante de 
proporcionalidade. Aplicación a situacións reais. 

4. Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha táboa de valores, dun 
enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela. 

5. Interpretación das gráficas como relación entre dúas magnitudes. Observación e 
experimentación en casos prácticos. 

6. Utilización de calculadoras gráficas e programas de ordenador para a construción e 
interpretación de gráficas. 

 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade. 
1. Diferentes formas de recolleita de información. Organización dos datos en táboas. Frecuencias 

absolutas e relativas, ordinarias e acumuladas. 
2. Diagramas estatísticos. Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos. 
3. Medidas de centralización: media, mediana e moda. Significado, estimación e cálculo, 

utilizando a calculadora cando se considere preciso. Utilización das propiedades da media para 
resolver problemas. Introdución á análise da dispersión: valores máximo e mínimo, rango ou 
percorrido. 

4. Utilización da media, a mediana, a moda e o percorrido para realizar comparacións e 
valoracións. 

5. Utilización da folla de cálculo para organizar os datos, realizar os cálculos e xerar os gráficos 
máis adecuados. Criterios de avaliación. 

 
4.3 CONTIDOS PARA 3º ESO (MATEMÁTICAS ACADÉMICAS) 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

1. Planificación do proceso de resolución de problemas. 

2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolver 
subproblemas, reconto exhaustivo, empezar por casos particulares sinxelos, 
buscar regularidades e leis, etc. 

3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación 
de unidades aos resultados, comprobación e interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc. 



 

 

4. Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

5. Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da 
realidade e matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e 
afrontar as dificultades propias do traballo científico.  

7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:  

I. Recollida ordenada e a organización de datos.  

II. Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

III. Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais, e realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico.  

IV. Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas. 

V. Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a 
cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

VI. Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da 
información e as ideas matemáticas. 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

 

1. Números racionais. Transformación de fraccións en decimais e viceversa. 
Números decimais exactos e periódicos. Fracción xeratriz. 

2. Operacións con fraccións e decimais. Cálculo aproximado e redondeo. Cifras 
significativas. Erro absoluto e relativo.  

3. Potencias de números racionais con expoñente enteiro. Significado e uso. 

4. Potencias de base 10. Aplicación para a expresión de números moi pequenos. 
Operacións con números expresados en notación científica. 

5. Raíces cadradas. Raíces non exactas. Expresión decimal. Expresións radicais: 
transformación e operacións. 

6. Xerarquía de operacións. 

7. Investigación de regularidades, relacións e propiedades que aparecen en 
conxuntos de números. Expresión usando linguaxe alxébrica.  

8. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes Progresións aritméticas e 
xeométricas. 

9. Transformación de expresións alxébricas. Igualdades notables. Operacións 
elementais con polinomios. Factorización de polinomios. 

10. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. Resolución por distintos 
métodos. 

11. Resolución de ecuacións sinxelas de grao superior a dous. 

12. Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas 



 

 

13. Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións e sistemas de 
ecuacións. 

14. Xeometría do espazo: poliedros e corpos de revolución. 

 

Bloque 3. Xeometría 

 

1. Xeometría do espazo: poliedros e corpos de revolución. 

2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para 
estudar formas, configuracións e relacións xeométricas. 

3. Xeometría do plano.  

4. Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionais. Aplicación 
á resolución de problemas.  

5. Xeometría do espazo: áreas e volumes. 

6. Translacións, xiros e simetrías no plano. 

7. Xeometría do espazo. Elementos de simetría nos poliedros e corpos de 
revolución. 

8. A esfera. Interseccións de planos e esferas. 

9. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e fusos horarios. Latitude e 
lonxitude dun punto. 

 

   Bloque 4. Funcións 

 

1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos do 
ámbito cotián e doutras materias.  

2. Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e globais 
da gráfica correspondente. 

3. Análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas 
mediante táboas e enunciados.  

4. Utilización de calculadoras gráficas e programas de computador para a 
construción e a interpretación de gráficas. 

5. Utilización de modelos lineais para estudar situacións provenientes de 
diferentes ámbitos de coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección 
da táboa, a representación gráfica e a obtención da expresión alxébrica.  

6. Expresións da ecuación da recta. 

7. Funcións cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar 
situacións da vida cotiá. 

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 

1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e mostra. Variables 
estatísticas: cualitativas, discretas e continuas. 

2. Métodos de selección dunha mostra estatística. Representatividade dunha 
mostra. 



 

 

3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en 
intervalos. 

4. Gráficas estatísticas. 

5. Parámetros de posición: cálculo, interpretación e propiedades. 

6. Parámetros de dispersión: cálculo, interpretación e propiedades. 

7. Diagrama de caixa e bigotes. 

8. Interpretación conxunta da media e a desviación típica. 

9. Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico. Análise e descrición de 
traballos relacionados coa estatística, con interpretación da información e 
detección de erros e manipulacións. 

10. Utilización de calculadora e outros medios tecnolóxicos axeitados para a 
análise, a elaboración e a presentación de informes e documentos sobre 
informacións estatísticas nos medios de comunicación. 

11. Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo mostral. 

12. Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace. Diagramas de árbore 
sinxelos. Permutacións; factorial dun número. 

13. Utilización da probabilidade para tomar decisións fundamentadas en diferentes 
contextos. 

 

4.4  CONTIDOS PARA 4º ESO 

Bloque 0. Contidos comúns.  
1. Planificación e utilización de estratexias de resolución de problemas, tales como a emisión e 

xustificación de hipóteses ou a xeneralización.  
2. Expresión verbal de argumentacións, relacións cuantitativas e espaciais e procedementos de 

resolución de problemas coa precisión e rigor adecuados á situación.  
3. Interpretación de mensaxes que conteñan argumentacións ou informacións de carácter 

cuantitativo ou sobre elementos ou relacións espaciais.  
4. Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións 

matemáticas e tomar decisións a partir delas.  
5. Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora das atopadas.  
6. Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, 

mantendo actitudes favorables de participación e diálogo.  
7. Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 

estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de propiedades matemáticas.  
8. Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos persoas relacionadas coas 

matemáticas ao longo da historia.  
 

Bloque 1. Números.  
1. Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números 

irracionais. Números reais.  
2. Representación de números na recta real. Desigualdades. Intervalos. Significado e diferentes 

formas de expresar un intervalo. Valor absoluto.  
3. Interpretación e uso dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación e 

aproximación adecuadas en cada caso. Erros absoluto e relativo.  
4. Expresión de raíces en forma de potencia. Radicais equivalentes. Comparación e simplificación 

de radicais.  
5. Utilización da xerarquía e propiedades das operacións para realizar cálculos con potencias de 

expoñente enteiro e fraccionario e radicais sinxelos.  
6. Realización de operacións con calquera tipo de expresión numérica, utilizando a calculadora 

cando a situación o requira. Cálculos aproximados. Recoñecemento de situacións que requiran 
a expresión de resultados en forma exacta (radical ou fraccionaria).  



 

 

7. Logaritmos. Propiedades.  

 
Bloque 2. Álxebra.  

1. Expresións literais: obtención e interpretación a partir de diferentes situacións, cálculo de 
valores numéricos e realización de operacións. Utilización de igualdades notables e das 
propiedades das operacións.  

2. Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas de ecuacións con dúas incógnitas, utilizando, cando 
se considere necesario, medios informáticos. Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas 
de coñecemento mediante ecuacións e sistemas. 

3. Resolución por métodos alxébricos, gráficos ou por ensaio-erro sistemático de diferentes tipos 
de ecuacións (bicadradas, con radicais, exponenciais, etc.), utilizando medios tecnolóxicos, se é 
o caso.  

4. Resolución de inecuacións lineais cunha e dúas incógnitas. Interpretación gráfica. Formulación e 
resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuacións.  

 
Bloque 3. Xeometría.  

1. Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas nos triángulos.  
2. Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e de razóns trigonométricas.  
3. Resolución de triángulos. Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas 

métricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes.  
4. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes.  

 
Bloque 4. Funcións e Gráficas.  

1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión 
analítica. Análise de resultados.  

2. A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. Análise de 
distintas formas de crecemento a partir de táboas, gráficas e enunciados verbais.  

3. Funcións definidas a anacos. Procura e interpretación en situacións reais.  
4. Recoñecemento doutros modelos funcionais: función cuadrática, de proporcionalidade inversa, 

exponencial e logarítmica. Aplicacións a contextos e situacións reais. Representación, 
simulación e análise gráfica, empregando as tecnoloxías da información.  

5. Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos.  

 
Bloque 5. Estatística e Probabilidade.  

1. Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico.  
2. Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas.  
3. Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa. Análise crítica de táboas e gráficas 

estatísticas nos medios de comunicación. Detección de falacias.  
4. Condicións en que unha distribución pode ser descrita pola súa media e pola súa desviación 

típica. Descentralizacións, nesgo e valores atípicos. Utilización conxunta das medidas de 
centralización e dispersión para realizar comparacións e valoracións. Coeficiente de variación.  

5. Organización de datos, cálculo de parámetros e representacións gráficas utilizando axudas 
tecnolóxicas.  

6. Interpretación, análise e valoración de informacións estatísticas tomadas dos medios de 
comunicación e dos ámbitos físico e social.  

7. Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace.  
8. Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o 

reconto de casos e a asignación de probabilidades. Probabilidade condicionada.  
9. Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 

 

5.  TEMPORALIZACIÓN POR CURSOS 

5.1  TEMPORALIZACIÓN 1º ESO  

1ª AVALIACIÓN:  Naturais, Divisibilidade,Enteiros,Decimais, S.M.D, 

Fraccións. 



 

 

2ª AVALIACIÓN: Proporcionalidade, Álxebra,primeira parte de Xeometría. 

3ª AVALIACIÓN: rematar Xeometría, Funcións e Estatística e Probabilidade. 

5.2  TEMPORALIZACIÓN 2º ESO 

1ª AVALIACIÓN:  Divisibilidade, Enteiros, Decimais,Fraccións, 

Proporcionalidade 

2ª AVALIACIÓN:  Álxebra, Xeometría 

3ª AVALIACIÓN:  Funcións,Estatística e Probabilidade 

5.3  TEMPORALIZACIÓN 3º ESO 

1ª AVALIACIÓN:  bloque 2 salvo ecuacións e sistemas  

2ª AVALIACIÓN:  ecuacións e sistemas e bloque 3  

3ª AVALIACIÓN:  bloques 4 e 5 

5.4  TEMPORALIZACIÓN 4º ESO 

1ª AVALIACIÓN:  bloque 1 e do bloque 2 (polinomios e parte de ecuacións) 

2ª AVALIACIÓN:  do bloque 2 acabar ecuacións e o bloque 3  

3ª AVALIACIÓN:  bloques 4 e 5 

6.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR CURSOS 

 

6.1 Criterios de avaliación para 1º ESO 

 

         Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

1.  Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades 
e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, 
outras preguntas, outros contextos, etc. 

5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións 
obtidas nos procesos de investigación. 

6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de situación problemáticas da realidade. 

7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas 
da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados 
ou construídos. 

8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
10. Reflexionar sobre as decisións tomadas,e aprender diso para situacións 

similares futuras. 
11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual 
no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 



 

 

información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en 
ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes 
sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 
paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do 
concepto e dos tipos de números. 

3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas 
como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando 
diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con números 
enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a 
precisión dos resultados obtidos. 

5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante 
de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos 
descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real 
nas que existan variacións porcentuais e magnitudes directamente proporcionais. 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e as leis xerais 
que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e 
realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e operar 
con expresións alxébricas. 

7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a 
formulación de ecuacións de primeiro grao, aplicando para a súa resolución 
métodos alxébricos ou gráficos, e contrastar os resultados obtidos. 

 

Bloque 3. Xeometría 

1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e as súas propiedades 
características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto físico e 
abordar problemas da vida cotiá. 

2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da xeometría 
analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, áreas e ángulos de 
figuras planas, utilizando a linguaxe matemática axeitada, e expresar o 
procedemento seguido na resolución. 

3. Analizar corpos xeométricos (cubos,ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos 
e esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, 
desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, corpos obtidos mediante 
seccións, simetrías,etc.). 

4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de lonxitudes, superficies e 
volumes do mundo físico, utilizando propiedades, regularidades e relacións dos 
poliedros. 
 
 

Bloque 4. Funcións 



 

 

1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas cartesianas. 
2. Manexar as formas de presentar una función (linguaxe habitual, táboa numérica, 

gráfica e ecuación, pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas en 
función do contexto). 

3. Comprender o concepto de función. 
4.  Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e utilizalas para resolver 

problemas. 
 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de interese dunha 
poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes para respondelas, 
utilizando os métodos estatísticos apropiados e as ferramentas adecuadas, 
organizando os datos en táboas e construíndo gráficas, calculando os parámetros 
relevantes e obtendo conclusións razoables a partir dos resultados obtidos. 

2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficas estatísticas, 
calcular parámetros relevantes e comunicar os resultados obtidos que respondan 
ás preguntas formuladas previamente sobre a situación estudada. 

3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, valorando a posibilidade 
que ofrecen as matemáticas para analizar e facer predicións razoables acerca do 
comportamento dos aleatorios a partir das regularidades obtidas ao repetir un 
número significativo de veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa 
probabilidade. 

4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de frecuencia relativa e 
como medida de incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, sexa ou non 
posible a experimentación. 

 

6.2 Criterios de avaliación para 2º ESO 

 

1. Utilizar números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes sinxelas, as súas 

operacións e propiedades para recoller información, transformala, intercambiala e 

resolver problemas relacionados coa vida diaria e cos ámbitos social e científico.  

Trátase de valorar a capacidade de identificar e empregar os números e as 
operacións sendo conscientes do seu significado e propiedades, elixir a forma de 
cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora) e estimar a coherencia e 
precisión dos resultados obtidos. Entre as operacións a que se refire este criterio 
deben considerarse incluídas as potencias de expoñente natural e a valoración 
positiva da utilidade da notación científica para poder representar cantidades moi 
grandes. A estimación e a obtención das raíces cadradas deberá facerse case 
sempre ligada á resolución de problemas xeométricos. Adquire especial relevancia 
avaliar o uso de diferentes estratexias que permitan simplificar o cálculo con 
fraccións, decimais e porcentaxes, así como a habilidade para identificar e usar os 
números en diferentes contextos, recoñecer as súas relacións e saber describir e 
xustificar situacións diversas mediante os números e as operacións adecuadas. 
2.  Identificar relacións de proporcionalidade numérica e xeométrica e utilizalas 
para resolver problemas en situacións da vida cotiá. Preténdese comprobar a 
capacidade de identificar, en diferentes contextos, unha relación de 
proporcionalidade entre dúas magnitudes distinguindo cando as magnitudes son 
directa ou inversamente proporcionais. 



 

 

Trátase así mesmo de utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención 
e uso da constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter 
elementos descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da 
vida real nas que existan relacións de proporcionalidade. Tamén se quere 
comprobar se saben identificar figuras semellantes, calculando a razón de 
semellanza e sabendo utilizar estes coñecementos para interpretar situacións da 
vida diaria e do mundo físico. Quérese comprobar, ademais, se sabe aplicar o 
teorema de Tales para resolver problemas de tipo xeométrico. 
3. Utilizar a linguaxe alxébraica para simbolizar, xeneralizar e incorporar a 
formulación e a resolución de ecuacións de primeiro grao coma unha ferramenta 
máis coa que abordar e resolver problemas.  
Preténdese comprobar a capacidade de utilizar a linguaxe alxébrica para 
xeneralizar propiedades sinxelas, simbolizar relacións, traducir situacións 
procedentes da vida diaria e do mundo físico e planear e resolver ecuacións de 
primeiro grao por métodos alxébricos ou mediante ensaio e erro. Tamén se 
pretende avaliar a capacidade para pór en práctica estratexias persoais como 
alternativa á álxebra á hora de formular e resolver problemas, interpretando en 
todos os casos os resultados obtidos e valorando a súa pertinencia.  
4.  Estimar, efectuar medicións e calcular lonxitudes, áreas e volumes de espazos e 
obxectos cunha precisión acorde coa situación presentada e comprender os 
procesos de medida, expresando o resultado da estimación, da medición e o 
cálculo na unidade de medida máis adecuada.  
Mediante este criterio valórase a capacidade para comprender e diferenciar os 
conceptos de lonxitude, superficie e volume e seleccionar a unidade axeitada para 
cada un deles. Trátase de comprobar, ademais, se se adquiriron as capacidades 
necesarias para estimar o tamaño dos obxectos e as destrezas adecuadas para 
facer medicións. Tamén se quere comprobar se saben aplicar os teoremas de Tales 
e Pitágoras para obter medidas a partir doutras e para facer representacións e 
interpretar planos. Máis alá da habilidade para memorizar fórmulas e aplicalas, 
este criterio pretende valorar o grao de afondamento na comprensión dos 
conceptos implicados no proceso, a diversidade de métodos que se é capaz de pór 
en marcha e a capacidade persoal para relacionar os conceptos teóricos coa 
realidade diaria e os obxectos do contorno. 
5.  Interpretar relacións funcionais sinxelas dadas en forma de táboa, gráfica, a 
través dunha expresión alxébrica ou mediante un enunciado, obter valores a partir 
delas e extraer conclusións acerca do fenómeno estudado.  
Este criterio pretende valorar o manexo dos mecanismos que relacionan os 
diferentes tipos de presentación da información, en especial, o paso da gráfica, 
correspondente a unha relación de proporcionalidade, a calquera das outras tres: 
verbal, numérica e alxébrica. Trátase de avaliar tamén a capacidade de relacionar 
unha expresión verbal coa súa correspondente gráfica e de analizar unha gráfica e 
relacionar o resultado desa análise co significado das variables representadas. 
Quérese comprobar, ademais, se se saben interpretar gráficas que teñan que ver 
con fenómenos de tipo social ou do mundo natural. Tamén se pretende avaliar se 
valora positivamente o papel que a linguaxe gráfica xoga nos medios de 
comunicación e a utilidade das tecnoloxías para facer o tratamento de datos e da 
representación de gráficas.  



 

 

6.  Formular as preguntas adecuadas para coñecer as características dunha 
poboación e recoller, organizar e representar datos relevantes para respondelas, 
utilizando os métodos estatísticos apropiados e as ferramentas informáticas 
adecuadas.  
Trátase de verificar, en casos sinxelos e relacionados co seu contorno a capacidade 
de desenvolver as distintas fases dun estudo estatístico: formular a pregunta ou 
preguntas que darán lugar ao estudo, recoller a información, organizala en táboas 
e gráficas, achar valores relevantes (media, moda, valores máximo e mínimo, 
rango), utilizando a calculadora cando se precise, e tirar conclusións razoables a 
partir dos datos obtidos, interpretando criticamente os resultados. Tamén se 
pretende valorar a capacidade para utilizar e elaborar modelos coa folla de cálculo 
para organizar datos, calcular parámetros e xerar os gráficos máis adecuados á 
situación estudada. Trátase de avaliar, así mesmo, a capacidade para mostrar 
informacións e resultados con claridade e limpeza e de valorar positivamente os 
recursos que nos ofrece a estatística á hora de interpretar situacións procedentes 
dos ámbitos social e físico. 
7.  Utilizar estratexias e técnicas de resolución de problemas, tales coma a análise 
do enunciado, o ensaio e erro sistemático, a división do problema en partes así 
como o comprobación da coherencia da solución obtida. 
Con este criterio valórase a maneira de enfrontarse a tarefas de resolución de 
problemas para os que non se dispón dun procedemento estándar que permita 
obter a solución. Avalíase desde a comprensión do enunciado a partir da análise de 
cada unha das partes do texto e a identificación dos aspectos máis relevantes, ata 
a aplicación de estratexias de resolución, así como o hábito e a destreza necesarias 
para comprobar a corrección da solución e a súa coherencia co problema proposto. 
Trátase de avaliar, así mesmo, a perseveranza na busca de solucións e a confianza 
na propia capacidade para logralas. Valorarase tamén a facultade de aproveitar os 
coñecementos adquiridos na resolución doutros problemas e a disposición para 
aprender das situacións actuais co fin de telas en conta no futuro e saber aplicalas.  
8. Expresar, utilizando a linguaxe matemática adecuada ao seu nivel, o 
procedemento que se empregou na resolución dun problema.  
Preténdese valorar se o alumnado é capaz de transmitir cunha linguaxe 
suficientemente precisa, as ideas e os procesos persoais desenvolvidos, de maneira 
que se fagan entender e comprenda o que outras persoas expresan, respectando as 
opinións do resto e interesándose en comprender estratexias diferentes ás súas e 
valorando positivamente esta actividade de contraste. 

6.3 Criterios de avaliación para 3º ESO (ACADÉMICAS) 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades 
e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, 



 

 

outras preguntas, outros contextos, etc.  

5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións 
obtidas nos procesos de investigación. 

6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir 
da identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade. 

7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas 
da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados 
ou construídos. 

8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións 
similares futuras. 

11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden 
á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual 
no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

 

Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números 
radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación 
adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os resultados 
coa precisión requirida. 

Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións numéricas, 
observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos. 

Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación dada 
mediante un enunciado, extraendo a información salientable e 
transformándoa. 

Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de 
grao maior que dous e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou 
recursos tecnolóxicos, valorando e contrastando os resultados obtidos. 

 

Bloque 3. Xeometría 

 



 

 

1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das 
figuras planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións 
xeométricas. 

2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, 
áreas e volumes dos corpos elementais, de exemplos tomados da vida real, 
representacións artísticas como pintura ou arquitectura, ou da resolución de 
problemas xeométricos. 

3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais de figuras dadas en 
mapas ou planos, coñecendo a escala. 

4. Recoñecer as transformacións que levan dunha figura a outra mediante 
movemento no plano, aplicar eses movementos e analizar deseños cotiáns, 
obras de arte e configuracións presentes na natureza 

5. Identificar centros, eixes e planos de simetría de figuras planas, poliedros e 
corpos de revolución. 

6. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na 
localización de puntos. 

 

Bloque 4. Funcións 

 

1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa 
representación gráfica. 

2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que poden modelizarse 
mediante unha función lineal, valorando a utilidade da descrición deste 
modelo e dos seus parámetros, para describir o fenómeno analizado. 

3. Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan ser descritas 
mediante funcións cuadráticas, calculando os seus parámetros e as súas 
características. 

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 

1. Elaborar informacións estatísticas para describir un conxunto de datos 
mediante táboas e gráficas adecuadas á situación analizada, xustificando se as 
conclusións son representativas para a poboación estudada. 

2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e de dispersión dunha variable 
estatística para resumir os datos e comparar distribucións estatísticas. 

3. Analizar e interpretar a información estatística que aparece nos medios de 
comunicación, valorando a súa representatividade e a súa fiabilidade. 

4. Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso asociado a un experimento 
aleatorio sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir da súa frecuencia 
relativa, a regra de Laplace ou os diagramas de árbore, e identificando os 
elementos asociados ao experimento. 

 

6.4 Criterios de avaliación para 4º ESO(OPCIÓN B) 

 



 

 

1. Utilizar os distintos tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, 
para recoller, transformar e intercambiar información e resolver problemas 
relacionados coa vida diaria, cos contornos social, económico, científico ou 
tecnolóxico e con outras materias do ámbito académico. 

     Trátase de valorar a capacidade de identificar e empregar os distintos tipos de 
números e as operacións, sendo conscientes do seu significado e propiedades, elixir a 
forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora) e estimar a coherencia 
e precisión dos resultados obtidos. Neste nivel adquire especial importancia observar a 
capacidade dos alumnos para adecuar a solución (exacta ou aproximada) á precisión 
esixida no problema, particularmente cando se traballa con potencias, radicais ou 
fraccións. Quérese comprobar tamén se saben recoñecer contextos que non poden ser 
expresados unicamente con números racionais e se representan diferentes tipos de 
números. 
2.  Representar e analizar situacións provenientes tanto da vida cotiá como doutras 
áreas de coñecemento, utilizando símbolos e métodos alxébricos para resolver 
problemas.  
Este criterio vai dirixido a comprobar a capacidade de usar a álxebra simbólica, para o 
cal o alumnado debe ser capaz de representar e explicar relacións matemáticas 
presentes nos campos económico, social, científico, tecnolóxico ou nas propias 
matemáticas. Tamén se pretende coñecer se son capaces de utilizar os métodos 
alxébricos na resolución de problemas mediante inecuacións, ecuacións e sistemas, 
facendo uso, cando sexa preciso, de medios informáticos para acadar as solucións. 
3. Utilizar instrumentos, fórmulas e técnicas apropiadas para obter medidas directas e 
indirectas en situacións reais. (C2, C4, C7, C8) 
Preténdese comprobar a capacidade de desenvolver estratexias para calcular 
magnitudes descoñecidas a partir doutras coñecidas, utilizar os instrumentos de 
medida dispoñibles, aplicar as fórmulas apropiadas e desenvolver as técnicas e 
destrezas adecuadas para realizar a medición proposta, e comprobar a pertinencia dos 
resultados obtidos ós contextos. Tamén se valorará o uso dos medios tecnolóxicos 
tanto para a obtención das medidas como para a realización dos cálculos. 

4. Recoñecer relacións cuantitativas nunha situación e determinar o tipo de función 
que pode representalas e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir 
dunha gráfica, de datos numéricos ou mediante o estudo dos coeficientes da 
expresión alxébrica.  

Este criterio pretende avaliar a capacidade de recoñecer que tipo de modelo, de entre 
os estudados: lineal, cuadrático, de proporcionalidade inversa, exponencial, logarítmico 
ou de funcións definidas a anacos, responde a un fenómeno determinado proveniente 
do ámbito científico, físico ou social e de extraer conclusións razoables da situación 
asociada a este, utilizando para a súa análise, cando sexa preciso, as tecnoloxías da 
información. Ademais, á vista do comportamento dunha gráfica ou dos valores 
numéricos dunha táboa, valorarase a capacidade de extraer conclusións sobre o 
fenómeno estudado. Dependendo deste, ás veces, será preciso o cálculo e a 
interpretación da taxa de variación media a partir dos datos gráficos, numéricos ou 
valores concretos alcanzados pola expresión alxébrica. Ademais preténdese comprobar 
se, en casos sinxelos, o alumnado é quen de obter a fórmula da función asociada á 
gráfica ou á táboa para obter valores descoñecidos. 



 

 

5. Elaborar táboas e gráficos estatísticos e calcular os parámetros estatísticos máis 
usuais en distribucións unidimensionais, interpretar tanto unhas como outros e 
valorar cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas.  

Neste nivel adquire especial significado o estudo cualitativo dos datos dispoñibles e as 
conclusións que poden extraerse do uso conxunto dos parámetros estatísticos. 
Preténdese, ademais, que se teña en conta a representatividade e a validez do 
procedemento de elección da mostra e a pertinencia da xeralización das conclusións do 
estudo a toda a poboación. Quérese comprobar tamén se interpretan de forma crítica 
as informacións provenientes dos medios de comunicación e dos ámbitos social e 
científico. Valorarase a utilización dos medios tecnolóxicos adecuados (calculadoras, 
follas de cálculo ou programas específicos) para a elaboración das táboas e as gráficas 
e o cálculo dos parámetros estatísticos. 

6. Aplicar os conceptos e técnicas de cálculo de probabilidades para resolver 
diferentes situacións e problemas da vida cotiá e doutros ámbitos.  

Preténdese que o alumnado sexa quen de describir o espazo mostral en experiencias 
simples e en experiencias compostas sinxelas, en diferentes contextos, e utilicen a Lei 
de Laplace, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia para calcular 
probabilidades. Preténdese, ademais, que os resultados obtidos se utilicen para a toma 
de decisións razoables no contexto dos problemas suscitados. 

7. Planificar e utilizar, individualmente e en grupo, estratexias de resolución de 
problemas, tales como a emisión e xustificación de hipóteses ou a xeneralización.  

Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para planificar o camiño cara á 
resolución dun problema, recoñecer e comprender as relacións matemáticas e 
aventurar e comprobar hipóteses, confiando na súa propia capacidade e intuición. 
8. Expresar con precisión e rigor razoamentos, relacións cuantitativas e informacións 
que incorporen elementos matemáticos, valorando a utilidade e simplicidade da 
linguaxe matemática para iso.  
Trátase de apreciar se as alumnas e os alumnos utilizan con precisión e rigor a 
linguaxe, tanto natural como matemática, para expresar todo tipo de informacións que 
conteñan cantidades, medidas, relacións numéricas e xeométricas, etc., así como as 
estratexias e os razoamentos utilizados na resolución dun problema. Tamén se trata de 
apreciar se o alumnado mostra a autonomía necesaria para enfrontarse a situacións 
novas a partir de coñecementos anteriores e se toma en consideración as achegas dos 
outros cando traballan en equipo. 
7. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES   

 

7.1   CONTIDOS MÍNIMOS PARA 1º ESO 

Os números naturais: 

Orde no conxunto N. A recta numérica. Representación de números naturais na recta. 

Sistema de numeración decimal. Ordes de unidades. Equivalencias. Os números 

grandes. Aproximacións. Redondeo a unha determinada orde de unidades. 

Operacións con números naturais. Propiedades e relacións. Expresións con parénteses e 

operacións combinadas. Prioridade das operacións.Cálculo exacto e aproximado. 

Estimacións. 

Resolución de problemas aritméticos 

Potencias e raíces 

Potencias de base e expoñente natural. Expresión e nomenclatura. Tradución de 

produtos de factores iguais a forma de potencia, e viceversa.  



 

 

O cadrado e o cubo. Os cadrados perfectos. Identificación automática dalgúns cadrados 

perfectos. Expresión aritmética en forma de potencia. 

Cálculo de potencias de expoñente natural. Potencias de base 10. Descomposición 

polinómica dun número. Aproximación a unha determinada orde de unidades. 

Expresión abreviada de grandes números. 

Propiedades das potencias : Potencia dun produto, potencia dun cociente, produto de 

potencias da mesma base, cociente de potencias da mesma base, potencias de expoñente 

cero, potencia dunha potencia. Aplicación das propiedades das potencias para 

simplificar expresións e abreviar cálculos. Elaboración de estratexias persoais de 

cálculo mental e escrito. 

Raíz cadrada 
Concepto. Raíces exactas e aproximadas. Cálculo de raíces cadradas por tenteo e coa 

calculadora. Aproximacións. 

Resolución de problemas aritméticos nos que interveñen potencias e raíces. 

Divisibilidade 

A relación de divisibilidade. Identificación de números emparentados pola relación de 

divisibilidade. Múltiplos e divisores dun número. Obtención do conxunto de divisores 

dun número. Obtención da serie ordenada de múltiplos dun número. 

Números primos e números compostos. Identificación dos números primos menores ca 

50. Criterios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10. 

Elaboración de estratexias para determinar se un número, de ata 3 cifras, é primo ou 

composto. Descomposición dun número en factores primos. 

Máximo común divisor de dous ou máis números. Obtención do máx.c.d. seguindo 

procesos intuitivos ou naturais. Obtención do máx.c.d. aplicando o algoritmo óptimo, a 

partir dos factores primos. 

Mínimo común múltiplo de dous ou máis números. Obtención do mín.c.m. seguindo 

procesos intuitivos ou naturais. Aplicación do algoritmo óptimo para o cálculo do 

mín.c.m. de dous ou máis números. 

Resolución de problemas de múltiplos e divisores. Resolución de problemas de máx.c.d. 

e mín.c.m. 

OS números enteiros 

Os números negativos: identificación de situacións que fan necesarios os números 

negativos  

O conxunto dos números enteiros. Diferenciación entre número enteiro e número 

natural. 

Os enteiros na recta numérica. Representación. Ordenación dun conxunto de números 

enteiros. Valor absoluto dun número enteiro.Oposto dun número enteiro. 

Operacións con números enteiros. Manexo das regras para a supresión de parénteses en 

expresións con sumas e restas de enteiros. Regra dos signos. Orde de prioridade das 

operacións. Simplificación e resolución de expresións con parénteses e operacións 

combinadas no conxunto dos enteiros. 

Potencias e raíces de números enteiros. Cálculo de potencias de base enteira e expoñente 

natural. 

Resolución de problemas nos que aparezan números enteiros. 

Os números decimais 

O sistema de numeración decimal. Tipos de números decimais: exactos, periódicos, 

outros. 

Aproximación dun decimal a unha determinada orde de unidades. Os decimais na recta 

numérica. Representación de decimais na recta numérica. Interpolación dun decimal 

entre dous dados. 



 

 

Operacións con números decimais. Aplicación das propiedades da división para 

eliminar as cifras decimais no divisor. Raíz cadrada (por tenteo e coa calculadora) 

Cálculo mental con números decimais. Estimacións. 

Resolución de problemas aritméticos con números decimais. 

Sistema métrico decimal 

Magnitudes 

Concepto de magnitude.Identificación e diferenciación de magnitudes. Medida dunha 

magnitude. Concepto de unidade de medida. 

O sistema métrico decimal. A magnitudes fundamentais: lonxitude, masa e capacidade. 

Unidades e equivalencias das mesmas. Expresións complexas e incomplexas. Cambios 

de unidade. Paso de forma complexa a incomplexa, e viceversa. Operacións con 

cantidades complexas e incomplexas. 

As fraccións 

Os significados dunha fracción. A fracción como parte da unidade. Representación. 

Comparación de fraccións coa unidade.Transformación dunha fracción nun número 

decimal e viceversa (só nos casos sinxelos) 

Identificación de fraccións equivalentes. Simplificación de fraccións. Relación entre os 

termos de dúas fraccións equivalentes (igualdade dos produtos cruzados). Cálculo do 

termo descoñecido. 

Redución de fraccións a común denominador. Comparación e ordenación de fraccións, 

tras a redución a común denominador. 

Aplicación dos distintos métodos e algoritmos para a suma e a resta de fraccións, tras a 

redución a común denominador.Suma e resta de enteiros e fraccións. Regras para a 

eliminación de parénteses en expresións aritméticas con fraccións. 

Produto de fraccións. Fracción inversa dunha dada. Fracción dunha fracción. 

Cociente de dúas fraccións. Cociente de enteiros e fraccións. 

Resolución de expresións con operacións combinadas e parénteses no conxunto das 

fraccións. 

Resolución de problemas nos que aparezan diferentes tipos de situacións con fraccións. 

Proporcionalidade e porcentaxes 

Relacións entre magnitudes. Identificación e diferenciación de magnitudes directa e 

inversamente proporcionais. 

A relacións de proporcionalidade directa e inversa. Problemas de proporcionalidade 

directa e inversa. Método de redución á unidade. Regra de tres. 

Porcentaxes: a porcentaxe como fracción, relación entre porcentaxes, fraccións e 

números decimais, a porcentaxe como proporción, cálculo de porcentaxes 

Álxebra 

A linguaxe alxébrica. Utilidade. Expresión de propiedades e relacións (identidades, 

fórmulas). 

Monomios: os seus elementos, valor numérico, operacións con monomios 

Ecuacións: membros, termos, incógnitas e solucións. Ecuacións de primeiro grao cunha 

incógnita. Ecuacións equivalentes. Resolución de problemas con axuda das ecuacións. 

Xeometría 

Construción de segmentos e ángulos.Trazado da mediatriz dun segmento. Trazado da 

bisectriz dun ángulo. 

Construción de ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos, adxacentes, 

etcétera. 

Construción de ángulos. Ángulos determinados cando unha recta corta a un sistema de 

paralelas. Identificación e clasificación dos distintos ángulos, iguais, determinados por 

unha recta que corta a un sistema de paralelas. 



 

 

Sistema sesaxesimal de medida. Expresión complexa e incomplexa de medidas de 

ángulos Operacións con medidas de ángulos: suma, resta; multiplicación e división por 

un número. 

Ángulos nos polígonos e na circunferencia 

Triángulos : medianas, baricentro, alturas, ortocentro, circunferencias inscrita e 

circunscrita.  

Cuadriláteros: clasificación. Polígonos regulares. Circunferencia 

Teorema de pitágoras: aplicacións . Figuras espaciais (corpos xeométricos). Áreas e 

perímetros  

Funcións e gráficas 

Coordenadas cartesianas. Representación de puntos nun sistema de eixes coordenados. 

Identificación de puntos mediante as súas coordenadas.  

Idea de función. Variables independente e dependente.Organización de datos en táboas 

de valores 

Interpretación de gráficas funcionais de situacións próximas ao mundo do alumno. 

Estatística e probabilidade 

Distribucións estatísticas: diferentes  formas de recolleita de información. Organización 

en táboas de datos recollidos nunha experiencia. Frecuencias absolutas e relativas. 

Variables estatísticas cualitativas e cuantitativas. Táboas de frecuencias.  

Gráficas estatísticas: diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias, diagrama 

de sectores. 

Parámetros estatísticos: media, mediana, moda. 

Sucesos aleatorios. A probabilidade en casos sinxelos. 

7.2 CONTIDOS MÍNIMOS PARA 2º ESO 

 

Divisibilidade. Números enteiros 
A relación de divisibilidade. Múltiplos e divisores. Criterios de divisibilidade por 2, 3, 

5, 9 e 10e 11. 

Números primos e números compostos. Elaboración de estratexias para determinar se 

un número é primo ou composto. Descomposición dun número en factores primos. 

Mínimo común múltiplo e máximo común divisor de dous ou máis números 

Aplicación dos algoritmos óptimos para o cálculo rápido do mín.c.m. e do máx.c.d., 
xunto co repaso de métodos intuitivos. 

 
Conxunto dos números enteiros 

Diferenciación dos conxuntos N e Z.Orde en Z.A recta numérica. Representación e 
ordenación  

de números enteiros. Operacións con números enteiros. Resolución de expresións con  
parénteses e operacións combinadas. Potencias de base enteira e expoñente natural. 
Propiedades. Raíces cadradas. Resolución de problemas 
Números decimais 
Os números decimais.O sistema de numeración decimal. Os decimais na recta 

numérica.  
Representación.Interpolación dun decimal entre dous decimais dados. Aproximación 

dun  
decimal a unha determinada orde de unidades. 
Operacións con números decimais. Resolución de expresións con operacións 
combinadas. Cálculo da raíz cadrada. 



 

 

O sistema sesaxesimal. Expresión dunha cantidade en distintas ordes de unidades. 
Expresións en forma complexa e incomplexa. Transformación de expresións complexas 
en incomplexas e viceversa.Paso de cantidades decimais sinxelas a forma sesaxesimal 
e viceversa. Operacións no sistema sesaxesimal. Resolución de problemas. 
 
Fraccións 
A fracción como parte da unidade. A fracción como cociente indicado. Transformación 
dunha fracción nun número decimal.Cálculo da fracción dunha cantidade. 
Equivalencia de fraccións. Identificación e produción de fraccións equivalentes. 
Simplificación de fraccións. Redución de fraccións a común denominador. 
Comparación e ordenación de fraccións. 
Operacións con fraccións. Redución de expresións con operacións combinadas. Regras 
para a eliminación de parénteses en expresións aritméticas con fraccións. 
Potencias de números fraccionarios. Propiedades. Operacións con potencias. 
Resolución de problemas 
Os números racionais : identificación 
Transformación dun decimal en fracción. 
 
Proporcionalidade. Porcentaxes 
Razóns e proporcións. Magnitudes directamente proporcionais e inversamente 
proporcionais 
Táboas de valores. Relacións. Constante de proporcionalidade. 
Proporcionalidade composta. Identificación das distintas relacións de 
proporcionalidade en situacións que relacionan máis de dúas magnitudes. 
Porcentaxes. Cálculo de porcentaxes. Aumentos e diminucións porcentuais. Relacións 
entre fraccións,decimais e porcentaxes. Interese bancario. Fórmula do interese simple. 
Resolución de problemas de todo tipo: método de redución á unidade, regra de tres. 
Problemas de proporcionalidade composta. 
 

Álxebra 

A linguaxe alxébrica. Tradución de enunciados da linguaxe natural á linguaxe alxébrica.  
Interpretación de expresións en linguaxe alxébrica. 
Expresións alxébricas. Monomios: elementos e operacións. Polinomios:  elementos e 
operacións (oposto, suma, resta, produto, factor común, simplificación) 
Os produtos notables 
 
Ecuacións 
Elementos: termos, membros, incógnitas e solucións. Ecuacións inmediatas. 
Transposición de termos nunha ecuación. 
Resolución de ecuacións con expresións polinómicas de primeiro grao. Ecuacións con 

denominadores.  
Resolución de ecuacións de segundo grao completas e incompletas 

Problemas alxébricos: tradución de enunciados a linguaxe alxébrica e resolución de 

problemas coa axuda da álxebra. 

Sistemas de ecuacións. Resolución gráfica e polos tres métodos: substitución, 
igualación e redución. 
 
Semellanza 



 

 

Teorema de Pitágoras. Aplicacións  
Figuras semellantes. Razón de semellanza. Ampliacións e reducións. Planos, mapas e 
maquetas. Escala. Aplicacións. 
Semellanza de triángulos. Triángulos semellantes. Teorema de Tales. Triángulos en 
posición de Tales. Aplicacións da semellanza. 
 
Poliedros e corpos de revolución 
Poliedros. Características. Elementos: caras, arestas e vértices. 

Prismas. Clasificación dos prismas segundo o polígono das bases. 

Paralelepípedos. Ortoedros. O cubo como caso particular. Pirámides. Os poliedros 
regulares.  

Corpos de revolución. Cilindros . Os conos. A esfera 

Unidades de volume no S.M.D. Capacidade e volume. Cálculo de volumes  
 
Funcións 
As funcións e os seus elementos. Elaboración da gráfica dada por un enunciado. 
Monotonía, continuidade, extremos. Funcións dadas por táboas de valores. 
Construción de gráficas elaborando, previamente, unha táboa de valores. 
Funcións dadas por unha expresión analítica. 
Funcións lineais 
 
Estatística e probabilidade 
Elaboración de táboas e gráficas. Cálculo de parámetros (utilizando a calculadora  
cando se considere preciso) 
Variables estatísticas cuantitativas e cualitativas, discretas e continuas. 
Táboa de frecuencias. Frecuencias absolutas e relativas,ordinarias e acumuladas. 
Elaboración de táboas de frecuencia a partir de datos recollidos: con datos illados e 
con datos agrupados en intervalos  
Representación gráfica de estatísticas. Parámetros estatísticos: media , mediana, 
moda, desviación media , percorrido 
Táboas de dobre entrada.Interpretación dos datos contidos en táboas de dobre 
entrada. 
Probabilidade, regra de Laplace. 

7.3 CONTIDOS MÍNIMOS PARA 3º ESO (ACADÉMICAS) 

Números 

Repaso dos conxuntos numéricos e a súa relación. 

Números racionais. Fraccións: simplificación, comparación e operacións.  

Números decimais.Tipos de números decimais: exactos, periódicos e outros. 

Paso de decimal exacto ou periódico a fracción. 

Números irracionais.  

Potenciación. Potencias de expoñente enteiro. Propiedades e operacións 

Notación científica. Destreza no seu manexo, sen calculadora e con ela. 

Porcentaxes. Relación fracción-decimal-porcentaxe. 

Aumentos e diminucións porcentuais. Obtención da cantidade inicial da porcentaxe se 

se coñecen os demais datos. Encadeamento de variacións porcentuais. Resolución de 

problemas. 

Radicais. Raíz cadrada, raíz cúbica. Outras raíces. 

Obtención da raíz enésima exacta dun número descompoñéndoo en factores. 



 

 

Potencias de expoñente racional. Radicais. Conceptos e propiedades. Operacións 

sinxelas con radicais. 

Números aproximados. Redondeo. Cifras significativas. Erros. Erro absoluto e erro 

relativo. 

Relación da cota de erro cometido coas cifras significativas da expresión aproximada. 

Utilización da calculadora de forma eficaz e intelixente para realizar operacións 

complicadas, comprobar cálculos manuais ou mentais e realizar pequenas 

investigacións. 

Resolución de problemas aritméticos 

Expresións alxébricas. Operacións. 

A linguaxe alxébrica .Tradución da linguaxe natural á alxébrica, e viceversa.  

Expresións alxébricas: monomios, polinomios, fraccións alxébricas, ecuacións, 

identidades... 

Monomios e polinomios. Operacións. Fraccións alxébricas (simplificación e operacións 

moi sinxelas) 

Identidades notables  

 

Ecuacións 

Comprobación de se un número é ou non solución dunha ecuación. Resolución de 

ecuacións por tenteo. 

Resolución ecuacións de primeiro e segundo grao. Resolución de problemas mediante 

ecuacións  

Sistemas de ecuacións lineares . Representación gráfica. Representación mediante rectas 

das solucións dunha ecuación linear con dúas incógnitas. Sistemas equivalentes. 

Número de solucións. Representación mediante un par de rectas dun sistema de dúas 

ecuacións lineares con dúas incógnitas e a súa relación co número de solucións. 

Resolución de sistemas de ecuacións. Resolución de problemas mediante sistemas de 

ecuacións  

Progresións 

Sucesións. Termo xeral. Obtención de termos dunha sucesión dado o seu termo xeral. 

Obtención do termo xeral se se coñecen algúns termos. Forma recorrente Obtención de 

termos dunha sucesión dada en forma recorrente. Obtención da forma recorrente a partir 

dalgúns termos da sucesión. 

Progresións aritméticas. Concepto. Identificación . Relación entre os distintos elementos 

dunha progresión aritmética. Obtención dun deles a partir dos outros. Suma de termos 

consecutivos dunha progresión aritmética.  

Progresións xeométricas. Concepto. Identificación. Relación entre os distintos 

elementos dunha progresión xeométrica. Obtención dun deles a partir dos outros. Suma 

de termos consecutivos dunha progresión xeométrica. Suma dos infinitos termos dunha 

progresión xeométrica con  |r| < 1.  

Aplicación das progresións (aritméticas e xeométricas) á resolución de problemas 

teóricos ou prácticos.  

Funcións 

A gráfica como modo de representar a relación entre dúas variables (función). 

Nomenclatura. 

Variables independente e dependente. Dominio de definición dunha función. 

Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. Asignación de gráficas a funcións, e 

viceversa. 

Crecemento e decrecemento dunha función. Máximos e mínimos nunha función.  

Descontinuidade e continuidade nunha función. Tendencia. Periodicidade.  



 

 

Expresión analítica. 

Tipos de funcións lineais. 

Resolución de problemas nos que interveñan funcións lineares. 

Xeometría plana. Semellanza 

Ángulos na circunferencia  

Semellanza. Figuras semellantes. Planos e mapas. Escalas. 

Semellanza de triángulos. Criterios. 

Obtención dunha lonxitude nun triángulo a partir da súa semellanza con outro. 

Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras . Áreas de figuras planas.  

Movementos 

Movementos. Movementos directos e inversos. Identificación de movementos 

xeométricos e distinción entre directos e inversos. 

Translacións. Xiros. Simetrías axiais. Homotecias . Semejanzas. Composición de 

transformacións. 

Mosaicos, cenefas e rosetóns.  

Figuras no espazo 

Poliedros regulares . Propiedades. Características. Identificación. Descrición. 

Planos de simetría e eixes de xiro.  

Áreas e volumes. 

A esfera terrestre.  

Estatística 

Poboación e mostra . Variables estatísticas . Táboa de frecuencias (datos illados ou 

acumulados). 

Confección de táboas de frecuencias a partir dunha masa de datos ou dunha experiencia 

realizada polo alumno. Frecuencias absoluta e relativa.  

Tipos de gráficos estatísticos. Adecuación ao tipo de variable e ao tipo de información: 

Parámetros estatísticos: medidas de centralización e de dispersión. Coeficiente de 

variación. 

Utilización eficaz da calculadora para a obtención da media e da desviación típica. 

Probabilidade 

Sucesos aleatorios .Probabilidade dun suceso Lei fundamental do azar. Cálculo de 

probabilidades de sucesos a partir das súas frecuencias relativas. Grao de validez da 

asignación en función do número de experiencias realizadas. 

Lei de Laplace  Cálculo de probabilidades de sucesos extraídos de experiencias 

regulares a partir da lei de Laplace. Aplicación da lei de Laplace en experiencias máis 

complexas. 

7.4 CONTIDOS MÍNIMOS PARA 4º ESO (OPCIÓN B) 

A recta real 
Expresión decimal dos números aproximados. Cifras significativas.Redondeo de 
números. Erro absoluto e erro relativo. 
Recoñecemento dalgúns irracionais. Representación exacta ou aproximada de 
números de distintos tipos sobre a recta. 
Intervalos e semirrectas.  
Raíz n-ésima dun número. Propiedades. Expresión de raíces en forma exponencial, e 

viceversa.Utilización da calculadora para obter potencias e raíces calquera. 

Utilización das propiedades con radicais. Simplificación. Racionalización de 
denominadores. 
 

Logaritmos 



 

 

Noción de logaritmo. Cálculo de logaritmos a partir da súa definición. Cálculo de 

logaritmos coa calculadora.Propiedades dos logaritmos 

Expresións alxébricas. Operacións 
Polinomios. Terminoloxía básica para o estudo de polinomios. Operacións con 

monomios e polinomios (todas) 

División dun polinomio por  x – a.  Valor dun polinomio para  x – a.  Teorema do resto. 

Utilización da regra de Ruffini para dividir un polinomio por  x – a.  E para obter o 

valor dun polinomio cando  x  vale  a. Factorización de polinomios. Raíces. 

Aplicación reiterada da regra de Ruffini para factorizar un polinomio localizando as 
raíces enteiras entre os divisores do termo independente. 
Divisibilidade de polinomios. Polinomios irreductibles, descomposición factorial, 
máximo común divisor e mínimo común múltiplo. 
Fraccións alxébricas. Simplificación. Fraccións equivalentes. 
Operacións (suma, resta, multiplicación e división) de fraccións alxébricas. 
 
Ecuacións, sistemas e inecuacións 
Resolución de: ecuacións de segundo grao completas e incompletas, ecuacións 
bicadradas ,ecuacións coa x no denominador, ecuacións con radicais, ecuacións 
exponenciais e logarítmicas. 
Resolución de sistemas lineais. Sistemas de primeiro grao. Sistemas de segundo grao. 
Inecuacións. Inecuacións de 1º grao con unha incógnita. Resolución alxébrica e gráfica. 
Interpretación das solucións dunha inecuación. Resolución de sistemas de inecuacións. 
Representación das solucións de inecuacións por medio de intervalos. Inecuacións de 2º 

grao con unha incógnita. 

Resolución de problemas por procedementos alxébricos. 
 
Trigonometría 
Razóns trigonométricas dun ángulo agudo: seno, coseno e tanxente. Razóns 

trigonométricas de ángulos calquera. Circunferencia goniométrica. 

Relación entre as razóns trigonométricas do mesmo ángulo (relacións fundamentais). 

Razóns trigonométricas dos ángulos máis frecuentes (30°, 45° e 60°). 

Aplicación das relacións fundamentais para calcular, a partir dunha das razóns 

trigonométricas dun ángulo, as dúas restantes. 

Obtención das razóns trigonométricas dun ángulo por medio de algoritmos ou usando 

unha calculadora científica. 

Uso das teclas trigonométricas da calculadora científica para o cálculo das razóns 

trigonométricas dun ángulo calquera, para coñecer o ángulo a partir dunha das razóns 

trigonométricas ou para obter unha razón trigonométrica coñecendo xa outra. 

Distintos casos de resolución de triángulos rectángulos. Cálculo de distancias e ángulos. 

Estratexia da altura para a resolución de triángulos non rectángulos. 

Semellanza 
Figuras semellantes. Razón de semellanza. A semellanza en ampliacións e reducións. 

Escalas. Cálculo de distancias en planos e mapas. 

Propiedades das figuras semellantes: igualdade de ángulos e proporcionalidade de 

segmentos. 

Semellanza de triángulos. Relación de semellanza. Relacións de proporcionalidade nos 

triángulos. Teorema de Tales.Triángulos en posición de Tales. Criterios de semellanza 

de triángulos. Semellanza de triángulos rectángulos. Criterios de semellanza. 



 

 

Aplicacións da semellanza. Teoremas do cateto e da altura. Problemas de cálculo de 

alturas, distancias, etc. Relación entre as áreas e os volumes de dúas figuras semellantes. 

Funcións 
Concepto de función. Distintas formas de presentar unha función: representación 

gráfica, táboa de valores e expresión analítica ou fórmula. Relación de expresións 

gráficas e analíticas de funcións. 

Dominio de definición dunha función.Cálculo do dominio de definición de diversas 
funcións. 
Continuidade e descontinuidade dunha función. Tipos de descontinuidades 
Monotonía e extremos 
Taxa de variación media. Taxa de variación media dunha función nun 

intervalo.Obtención sobre a representación gráfica e a partir da expresión 

analítica.Significado da T.V.M. nunha función espazo-tempo. 

Tendencias e periodicidade 

Tipos de funcións 
Función lineal. Pendente dunha recta.Tipos de funcións lineais. Función de 
proporcionalidade e función constante. Obtención de información a partir de dous ou 
máis funcións referidas a fenómenos relacionados entre si. Expresión da ecuación 
dunha recta coñecidos un punto e a pendente. 
Funcións definidas mediante trozos de rectas. Representación. 
Obtención da ecuación correspondente a unha gráfica formada por anacos de rectas. 
Funcións cuadráticas. Representación gráfica de funcións cuadráticas. Obtención da 

abscisa do vértice e dalgúns puntos próximos ao vértice.  

Funcións de proporcionalidade inversa. A hipérbole. 

Funcións exponenciais. Representación. 

Funcións logarítmicas. Representación. 

Estatística 
Estatística. Nocións xerais. Individuo, poboación, mostra, carácteres, variables 

(cualitativas, cuantitativas, discretas, continuas). Estatística descritiva e estatística 

inferencial. 

Gráficos estatísticos. Identificación e elaboración de gráficos estatísticos. 

Táboas de frecuencias. Elaboración de táboas de frecuencias con datos illados e con 

datos agrupados sabendo elixir os intervalos. 

Parámetros estatísticos. Media, desviación típica e coeficiente de variación. 

Cálculo de  x ,    e coeficiente de variación para unha distribución dada por unha táboa 

(no caso de datos agrupados, a partir das marcas de clase), con e sen axuda da 

calculadora con tratamento SD. 

Medidas de posición: mediana, cuartís e centiles. 

Obtención das medidas de posición en táboas con datos illados. 

Representacións. Representación gráfica dunha distribución a partir das súas medidas de 

posición: diagrama de caixa e bigotes. 

Nocións de estatística inferencial. Mostra: aleatoriedade, tamaño. Tipos de conclusións 

que se obteñen a partir dunha mostra. 

Probabilidade 
Sucesos aleatorios.Cálculo e interpretación das frecuencias absoluta e relativa dun 

suceso. 

Comportamento do azar. Lei dos grandes números. Aplicación da lei dos grandes 

números para obter (aproximadamente) a probabilidade dun suceso nunha experiencia 

irregular, ou para comprobar a validez da hipótese de que certa experiencia é regular. 



 

 

Sucesos. Distintos tipos de sucesos. Relacións entre eles (álxebra de sucesos). 

Designación de sucesos a partir doutros . 

Obtención da probabilidade dun suceso a partir da súa relación con outro. 

Cálculo de probabilidades de sucesos elementais aplicando a lei de Laplace. 

Experiencias compostas dependentes e independentes. Cálculo de probabilidades de 

experiencias compostas (independentes ou dependentes) con ou sen a utilización de 

diagramas en árbore. 

Táboas de continxencia. 

Probabilidades condicionadas. 

Conceptos básicos de combinatoria. 

8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA 1º E 3º ESO (Académicas) 

 

     8.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA 1º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

2. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, 
e contexto do problema). 

3. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 

4. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para 
resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 

5. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución. 

6. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

7. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

8. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os 
pasos e as ideas as importantes, analizando a coherencia da solución ou 
procurando outras formas de resolución. 

9. Formúlase novos problemas a partir dun resolto, variando os datos, propondo 
novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos 
particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o 
problema e a realidade. 

10.  Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, 
utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística). 

11. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas 
de interese. 

12. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, 
identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

13. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a 
resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas. 

14.  Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 
15. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 



 

 

16. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. 

17.  Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

18. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación 

19. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 
caso. 

20. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular 
e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de problemas. 

21. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 
22. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 

matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

23. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras 
similares. 

24. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade destes impida ou 
non aconselle facelos manualmente. 

25. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

26. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas 
para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

27. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

28. Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de información relevante, e compárteos para a súa 
discusión ou difusión. 

29. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
na aula. 

30. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando 
puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de 
mellora. 

31.  Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 
 

Bloque 2. Números e álxebra 

1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e 
utilízaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información 
cuantitativa. 

2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante 
as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 



 

 

3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver 
problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante 
medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

4. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de 
resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais. 

5. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en 
factores primos números naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e 
problemas contextualizados. 

6. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous 
ou máis números naturais mediante o algoritmo axeitado, e aplícao problemas 
contextualizados. 

7. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as 
regras básicas das operacións con potencias. 

8. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun número 
enteiro, comprendendo o seu significado e contextualizándoo en problemas da 
vida real. 

9. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo 
o grao de aproximación, e aplícao a casos concretos. 

10. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha 
fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de 
problemas. 

11. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para simplificar cálculos e 
representar números moi grandes. 

12. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, 
con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora 
ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando a 
xerarquía das operacións. 

13. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou 
aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema 

14. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, 
decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e 
precisa. 

15. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en 
situación cotiás. 

16. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou 
descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións 
alxébricas, e opera con elas. 

17. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos 
recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas 
para facer predicións. 

18. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta. Formula 
alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro grao, 
resólvea e interpreta o resultado obtido. 

19. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de 
primeiro grao, resólvea e interpreta o resultado obtido. 

 



 

 

Bloque 3. Xeometría 

1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares 
(ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc.) 

2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e coñecendo a 
propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados 
como aos seus ángulos. 

3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo ao paralelismo entre os 
seus lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e 
diagonais. 

4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da 
circunferencia e o círculo. 

5. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos 
de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as ferramentas tecnolóxicas 
e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

6. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco e a 
área dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas xeométricos.  

7. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos, utilizando a linguaxe 
xeométrica axeitada. 

8. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados. 

9. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e 
reciprocamente. 

10. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos 
xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica adecuadas. 

 

Bloque 4. Funcións 

1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano 
escribindo as súas coordenadas. 

2. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a máis 
adecuada en función do contexto. 

3. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 
4. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de 

valores, e obtén a pendente da recta correspondente. 
5. Obtén a ecuación dunha recta  a partir da gráfica ou táboa de valores. 
6. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas 

magnitudes e represéntaa. 
7. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica 

o modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e 
realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento. 

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

1. Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde o punto de vista 
da estatística, entende que as mostras se empregan para obter información da 
poboación cando son representativas, e aplícaos a casos concretos. 

2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 

3. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas 
en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e 



 

 

acumuladas, e represéntaos graficamente. 
4. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a moda (intervalo 

modal), e emprégaos para interpretar un conxunto de datos elixindo o máis 
axeitado, e para resolver problemas. 

5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá. 

6. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar 
gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central. 

7. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar 
información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada. 

8. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 
9. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 
10. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa 

probabilidade ou a aproximación desta mediante a experimentación. 
11. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, 

apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos. 

12. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 

13. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a 
regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 

 

8.2  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXEPARA 3º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

2. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os 
datos, e contexto do problema). 

3. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 

4. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas 
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 

5. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

6. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, 
en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

7. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións 
sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 

8. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución, 
e os pasos e as ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou 
procurando outras formas de resolución. 

9. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, 
propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 
formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo 
conexións entre o problema e a realidade. 

10. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, 
utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-



 

 

probabilística. 

11. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter 
problemas de interese. 

12. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios. 

13. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a 
resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

14. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

15. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación 
e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

16. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. 

17. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

18. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o 
interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

19. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para 
cada caso. 

20. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 
formular e formularse preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no 
estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

21. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

22. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e 
de matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e 
a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

23. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, 
valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións 
futuras similares. 

24. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes 
impida ou non aconselle facelos manualmente. 

25. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións 
con expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

26. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución 
de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

27. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

28. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer informacións e elaborar conclusións. 

29. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos 



 

 

para a súa discusión ou difusión. 

30. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula. 

31. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando 
puntos fortes e débiles de seu proceso educativo e establecendo pautas de 
mellora. 

32. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), indica o 
criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais 
finitos e decimais infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais 
que se repiten ou forman período. 

3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 

4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera 
con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por 
defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os 
seus procedementos. 

6. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas 
contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para 
determinar o procedemento máis adecuado. 

7. Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade de medida adecuada, 
en forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro 
ou a precisión que se requiran, de acordo coa natureza dos datos. 

8. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente 
enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a 
coherencia da solución. 

10. Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas 
simplificando os resultados. 

11. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación 
a partir de termos anteriores. 

12. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión 
sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 

13. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, 
calcula a suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para resolver problemas. 

14. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve 
problemas asociados a estas. 

15. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá.  



 

 

16. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun 
binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 

17. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado 
da regra de Ruffini, identidades notables e extracción do factor común. 

18. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e 
sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

 

Bloque 3. Xeometría 

1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz 
dun ángulo, e utilízaas para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

2. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por 
paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas xeométricos 
sinxelos. 

3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas, os 
poliedros e os corpos de revolución principais. 

4. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en 
problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

5. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece 
relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous 
polígonos semellantes. 

6. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o 
teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos 
diversos. 

7. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos 
para resolver problemas contextualizados. 

8. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en 
situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

9. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano 
presentes na natureza, en deseños cotiáns ou en obras de arte. 

10. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, 
empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario. 

11. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a linguaxe 
con propiedade para referirse aos elementos principais.  

12. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en poliedros, 
na natureza, na arte e nas construcións humanas. 

13. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os 
paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a 
súa latitude e a súa lonxitude. 

 

Bloque 4. Funcións 

 

1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia 
enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas 
dentro do seu contexto.  



 

 

3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o 
fenómeno exposto. 

4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente.  

5. Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa 
unha gráfica e a súa expresión alxébrica 

6. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada 
(ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica 
puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente.  

7. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e 
represéntaa. 

8. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e 
represéntaa graficamente. 

9. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas 
mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios 
tecnolóxicos cando sexa necesario. 

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas 
contextualizados. 

2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de 
selección, en casos sinxelos. 

3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa 
continua, e pon exemplos. 

4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén 
información da táboa elaborada. 

5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos 
estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

6. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) 
dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

7. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido 
intercuartílico e desviación típica) dunha variable estatística, utilizando a 
calculadora e a folla de cálculo, para comparar a representatividade da media e 
describir os datos. 

8. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar 
información estatística dos medios de comunicación e outros ámbitos da vida 
cotiá.  

9. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar 
gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 

10. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e 
relevante sobre unha variable estatística analizada 

11. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

12. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións 
relacionadas co azar.  



 

 

13. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos 
resultados son equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando os 
sucesos elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias persoais. 

14. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas 
opcións en situacións de incerteza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ORGANIZACIÓN, RELACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E 
RELACIÓN COAS DIFERENTES COMPETENCIAS CLAVE PARA 1º E 3º ESO. 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

1,2,16 

 

Planificación e expresión verbal do proceso de 
resolución de problemas. 

Expresar verbalmente e de forma razoada o 
proceso seguido na resolución dun problema. 

Expresa verbalmente e de forma razoada o 
proceso seguido na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor adecuados. 

 CCL 

 CMCCT 

1,2,6,7,8,9, 

10,15,16 

 Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do problema, 
resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares sinxelos, procura 
de regularidades e leis, etc. 

Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e interpretación 
das solucións no contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc. 

Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, e contexto do 
problema). 

 CMCCT 

Valora a información dun enunciado e relaciónaa 
co número de solucións do problema. 

 CMCCT 

Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre 
os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 

 CMCCT 

Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución. 

 CMCCT 

 CAA 

1,2,6,7,8,9, 

10,11,14,15, 

16 

Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do problema, 
resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares sinxelos, procura 
de regularidades e leis, etc. 

Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

Describir e analizar situacións de cambio, para 
encontrar patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para 
facer predicións. 

Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

 CMCCT 

 CCEC 

Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, valorando a súa eficacia e 
idoneidade. 

 CMCCT 



 

 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

6,7,15,16 

 

Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e interpretación 
das solucións no contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc. 

Afondar en problemas resoltos formulando 
pequenas variacións nos datos, outras 
preguntas, outros contextos, etc. 

Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución e os pasos e 
as ideas as importantes, analizando a coherencia 
da solución ou procurando outras formas de 
resolución. 

 CMCCT 

Formúlase novos problemas a partir dun resolto, 
variando os datos, propondo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas parecidos, 
formulando casos particulares ou máis xerais de 
interese, e establecendo conexións entre o 
problema e a realidade. 

 CMCCT 

 CAA 

1,2,8,9,10, 

11,13,14 

 

 

Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

Elaborar e presentar informes sobre o proceso, 
resultados e conclusións obtidas nos procesos 
de investigación. 

Expón e argumenta o proceso seguido, ademais 
das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística). 

 CCL 

 CMCCT 

2,6,7,8,9,10, 

14,15 

 

 

 

 

 

 

Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en 
contextos matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

Desenvolver procesos de matematización en 
contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de 
situacións problemáticas da realidade. 

Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese. 

 CMCCT 

 CSC 

Establece conexións entre un problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando 
o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel e os coñecementos matemáticos 
necesarios. 

 CMCCT 

 CSIEE 

Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
sinxelos que permitan a resolución dun problema 
ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

 CMCCT 

Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. 

 CMCCT 



 

 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Realiza simulacións e predicións, en contexto 
real, para valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que aumenten a 
súa eficacia. 

 CMCCT 

7,11,15,16 

 

 

 

Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en 
contextos matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

Valorar a modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos 
modelos utilizados ou construídos. 

Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre el e os seus resultados, valorando outras 
opinións. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 

9,11,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en 
contextos matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo 
en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CSC 

Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, o esmero e o interese adecuados ao 
nivel educativo e á dificultade da situación. 

 CMCCT 

Distingue entre problemas e exercicios, e adopta 
a actitude axeitada para cada caso. 

 CMCCT 

Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas e procurar respostas 
axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como 
na resolución de problemas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo.  

 CMCCT 

 CSIEE 

 CSC 

11,15,16 

 

 Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

Superar bloqueos e inseguridades ante a 
resolución de situacións descoñecidas. 

Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización 
ou de modelización, valorando as consecuencias 
destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e 

 CMCCT 

 CSIEE 



 

 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

utilidade. 

11,15 

 

Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

Reflexionar sobre as decisións tomadas, e 
aprender diso para situacións similares futuras. 

Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e 
a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para 
situacións futuras similares. 

 CMCCT 

 CAA 

1,2,3,6,7,8, 

9,10,11,12, 

13,14,15,16, 

17 

 

 

 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre 
os procesos levados a cabo e os resultados e 
as conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e das 
ideas matemáticas. 

Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, 
de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 
matemáticas mediante simulacións ou 
analizando con sentido crítico situacións diversas 
que axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 

Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle 
facelos manualmente. 

 CMCCT 

 CD 

Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 

Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

 CMCCT 

Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

 CMCCT 

Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e 
gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 

 

 CMCCT 

1,2,3,6,7,8, 

9,10,11,12, 

13,14,15,16, 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e organización de datos. 

Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable en internet 

Elabora documentos dixitais propios coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como 
resultado do proceso de procura, análise e 

 CD 

 CCL 



 

 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

17 

 

 

 

 

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre 
os procesos levados a cabo e os resultados e 
as conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e das 
ideas matemáticas. 

ou noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e argumentacións 
destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados 
para facilitar a interacción. 

selección de información relevante, e compárteos 
para a súa discusión ou difusión. 

Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

 CCL 

Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles 
do seu proceso educativo e establecendo pautas 
de mellora. 

 CD 

 CAA 

Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ideas e tarefas. 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

2,3,4,6,9, 

10,14 

 

 

 

 

Números negativos: significado e utilización en 
contextos reais. 

Números enteiros: representación, ordenación na 
recta numérica e operacións. Operacións con 
calculadora. 

Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións 
equivalentes. Comparación de fraccións. 
Representación, ordenación e operacións. 

Números decimais: representación, ordenación e 
operacións. 

Relación entre fraccións e decimais. Conversión 
e operacións. 

Potencias de números enteiros e fraccionarios 
con expoñente natural: operacións. 

Cadrados perfectos. Raíces cadradas. 

Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios 
e decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas 
operacións e as súas propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar información e resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 

Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais) e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente 
a información cuantitativa. 

 CMCCT 

Calcula o valor de expresións numéricas de 
distintos tipos de números mediante as 
operacións elementais e as potencias de 
expoñente natural, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións. 

 CMCCT 

Emprega axeitadamente os tipos de números e 
as súas operacións, para resolver problemas 
cotiáns contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnolóxicos, 
cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

 CMCCT 



 

 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Estimación e obtención de raíces aproximadas. 

Xerarquía das operacións. 

Elaboración e utilización de estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 
o cálculo con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 

2,3,4,6, 

9,14 

 

 

 

 

Divisibilidade dos números naturais: criterios de 
divisibilidade. 

Números primos e compostos. Descomposición 
dun número en factores. Descomposición en 
factores primos. 

Múltiplos e divisores comúns a varios números. 
Máximo común divisor e mínimo común múltiplo 
de dous ou máis números naturais. 

Potencias de números enteiros e fraccionarios 
con expoñente natural: operacións. 

Potencias de base 10. Utilización da notación 
científica para representar números grandes. 

Xerarquía das operacións. 

Elaboración e utilización de estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 
o cálculo con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 

 Coñecer e utilizar propiedades e novos 
significados dos números en contextos de 
paridade, divisibilidade e operacións elementais, 
mellorando así a comprensión do concepto e dos 
tipos de números. 

 

Recoñece novos significados e propiedades dos 
números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridade, divisibilidade e 
operacións elementais. 

 CMCCT 

Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 
11 para descompoñer en factores primos 
números naturais, e emprégaos en exercicios, 
actividades e problemas contextualizados. 

 CMCCT 

Identifica e calcula o máximo común divisor e o 
mínimo común múltiplo de dous ou máis 
números naturais mediante o algoritmo axeitado, 
e aplícao problemas contextualizados. 

 CMCCT 

Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 
expoñente natural e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias. 

 CMCCT 

Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o 
valor absoluto dun número enteiro, 
comprendendo o seu significado e 
contextualizándoo en problemas da vida real. 

 CMCCT 

Realiza operacións de redondeo e truncamento 
de números decimais, coñecendo o grao de 
aproximación, e aplícao a casos concretos. 

 CMCCT 

Realiza operacións de conversión entre números  CMCCT 



 

 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

decimais e fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo 
na resolución de problemas. 

Utiliza a notación científica, e valora o seu uso 
para simplificar cálculos e representar números 
moi grandes. 

 CMCCT 

3,14,17 

 

 

Xerarquía das operacións. 

Elaboración e utilización de estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 
o cálculo con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 

Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia 
no uso de operacións combinadas como síntese 
da secuencia de operacións aritméticas, 
aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións ou estratexias de cálculo mental. 

 

Realiza operacións combinadas entre números 
enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, 
mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, 
utilizando a notación máis axeitada e 
respectando a xerarquía das operacións. 

 CMCCT 

14,17 

 

Elaboración e utilización de estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 
o cálculo con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 

Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, 
escrita ou con calculadora), usando diferentes 
estratexias que permitan simplificar as 
operacións con números enteiros, fraccións, 
decimais e porcentaxes, e estimando a 
coherencia e a precisión dos resultados obtidos. 

Desenvolve estratexias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos ou aproximados, 
valorando a precisión esixida na operación ou no 
problema. 

 

 CMCCT 

Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis 
axeitada (mental, escrita ou con calculadora), 
coherente e precisa. 

 CMCCT 

2,3,4,6,7,8 

 

 

 

Cálculos con porcentaxes (mental, manual e con 
calculadora). Aumentos e diminucións 
porcentuais. 

Razón, proporción e taxa. Taxa unitaria. Factores 
de conversión. Magnitudes directamente 
proporcionais. Constante de proporcionalidade. 

Resolución de problemas nos que interveña a 
proporcionalidade directa ou variacións 
porcentuais. Repartición directamente 

Utilizar diferentes estratexias (emprego de 
táboas, obtención e uso da constante de 
proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para 
obter elementos descoñecidos nun problema a 
partir doutros coñecidos en situacións da vida 
real nas que existan variacións porcentuais e 
magnitudes directamente proporcionais. 

Identifica e discrimina relacións de 
proporcionalidade numérica (como o factor de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e 
emprégaas para resolver problemas en 
situacións cotiás. 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

proporcional. 

1,2,6,8 

 

 

 

Iniciación á linguaxe alxébrica. 

Tradución de expresións da linguaxe cotiá, que 
representen situacións reais, á alxébrica, e 
viceversa. 

Significados e propiedades dos números en 
contextos diferentes ao do cálculo: números 
triangulares, cadrados, pentagonais, etc. 

A linguaxe alxébrica para xeneralizar 
propiedades e simbolizar relacións. Obtención de 
fórmulas e termos xerais baseada na 
observación de pautas e regularidades. Valor 
numérico dunha expresión alxébrica. 

Analizar procesos numéricos cambiantes, 
identificando os patróns e as leis xerais que os 
rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para 
expresalos, comunicalos e realizar predicións 
sobre o seu comportamento ao modificar as 
variables, e operar con expresións alxébricas. 

Describe situacións ou enunciados que 
dependen de cantidades variables ou 
descoñecidas e secuencias lóxicas ou 
regularidades, mediante expresións alxébricas, e 
opera con elas. 

 CMCCT 

Identifica propiedades e leis xerais a partir do 
estudo de procesos numéricos recorrentes ou 
cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe 
alxébrica e utilízaas para facer predicións. 

 CMCCT 

1,2,6,8 

 

 

Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita 
(métodos alxébrico e gráfico). Resolución. 
Interpretación das solucións. Ecuacións sen 
solución. Resolución de problemas. 

Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e 
resolver problemas mediante a formulación de 
ecuacións de primeiro grao, aplicando para a súa 
resolución métodos alxébricos ou gráficos, e 
contrastar os resultados obtidos. 

Comproba, dada unha ecuación, se un número é 
solución desta. 

 CMCCT 

Formula alxebricamente unha situación da vida 
real mediante ecuacións de primeiro grao, 
resólvea e interpreta o resultado obtido. 

 CMCCT 

 Bloque 3. Xeometría  

1,12,13 

 

Elementos básicos da xeometría do plano. 
Relacións e propiedades de figuras no plano: 
paralelismo e perpendicularidade. 

Ángulos e as súas relacións. 

Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz e 
bisectriz. Propiedades. 

Figuras planas elementais: triángulo, cadrado e 
figuras poligonais. 

Clasificación de triángulos e cuadriláteros. 

Recoñecer e describir figuras planas, os seus 
elementos e as súas propiedades características 
para clasificalas, identificar situacións, describir o 
contexto físico e abordar problemas da vida 
cotiá. 

Recoñece e describe as propiedades 
características dos polígonos regulares (ángulos 
interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, 
simetrías, etc.). 

 CMCCT 

Define os elementos característicos dos 
triángulos, trazando estes e coñecendo a 
propiedade común a cada un deles, e clasifícaos 
atendendo tanto aos seus lados como aos seus 
ángulos. 

 CMCCT 



 

 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Propiedades e relacións. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos 
atendendo ao paralelismo entre os seus lados 
opostos e coñecendo as súas propiedades 
referentes a ángulos, lados e diagonais. 

 CMCCT 

Identifica as propiedades xeométricas que 
caracterizan os puntos da circunferencia e o 
círculo. 

 CMCCT 

1,12,13,16 Medida e cálculo de ángulos de figuras planas. 

Cálculo de áreas e perímetros de figuras planas. 
Cálculo de áreas por descomposición en figuras 
simples. 

Circunferencia, círculo, arcos e sectores 
circulares. 

Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e 
técnicas simples da xeometría analítica plana 
para a resolución de problemas de perímetros, 
áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a 
linguaxe matemática axeitada, e expresar o 
procedemento seguido na resolución. 

Resolve problemas relacionados con distancias, 
perímetros, superficies e ángulos de figuras 
planas, en contextos da vida real, utilizando as 
ferramentas tecnolóxicas e as técnicas 
xeométricas máis apropiadas. 

 CMCCT 

Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do 
círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector 
circular, e aplícaas para resolver problemas 
xeométricos. 

 CMCCT 

1,12,13,16 

 

Poliedros e corpos de revolución: elementos 
característicos e clasificación. Áreas e volumes. 

Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) e 
identificar os seus elementos característicos 
(vértices, arestas, caras, desenvolvementos 
planos, seccións ao cortar con planos, corpos 
obtidos mediante seccións, simetrías, etc.). 

Analiza e identifica as características de corpos 
xeométricos, utilizando a linguaxe xeométrica 
axeitada. 

 CMCCT 

Constrúe seccións sinxelas dos corpos 
xeométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos 
axeitados. 

 CMCCT 

Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus 
desenvolvementos planos e reciprocamente. 

 CMCCT 

1,12,13,14,16 

 

Propiedades, regularidades e relacións dos 
poliedros. Cálculo de lonxitudes, superficies e 

Resolver problemas que leven consigo o cálculo 
de lonxitudes, superficies e volumes do mundo 

Resolve problemas da realidade mediante o 
cálculo de áreas e volumes de corpos 

 CMCCT 



 

 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 

 

volumes do mundo físico. 

Uso de ferramentas informáticas para estudar 
formas, configuracións e relacións xeométricas. 

físico, utilizando propiedades, regularidades e 
relacións dos poliedros. 

xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e 
alxébrica adecuadas. 

 Bloque 4. Funcións  

18 Coordenadas cartesianas: representación e 
identificación de puntos nun sistema de eixes 
coordenados. 

Coñecer, manexar e interpretar o sistema de 
coordenadas cartesianas. 

Localiza puntos no plano a partir das súas 
coordenadas e nomea puntos do plano 
escribindo as súas coordenadas. 

 CMCCT 

1,2,10,18 Concepto de función: variable dependente e 
independente. Formas de presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e fórmula).  

Manexar as formas de presentar unha función 
(linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e 
ecuación, pasando dunhas formas a outras e 
elixindo a mellor delas en función do contexto). 

Pasa dunhas formas de representación dunha 
función a outras e elixe a máis adecuada en 
función do contexto. 

 CMCCT 

1,2,10,18 Concepto de función: variable dependente e 
independente. Formas de presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e fórmula). 

Comprender o concepto de función.  Recoñece se unha gráfica representa ou non 
unha función. 

 CMCCT 

 

1,2,10,18 

 

 

 

Funcións lineais. Cálculo, interpretación e 
identificación da pendente da recta. 
Representacións da recta a partir da ecuación e 
obtención da ecuación a partir dunha recta. 

Utilización de calculadoras gráficas e software 
específico para a construción e a interpretación 
de gráficas. 

Recoñecer, representar e analizar as funcións 
lineais, e utilizalas para resolver problemas. 

Recoñece e representa unha función lineal a 
partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e 
obtén a pendente da recta correspondente. 

 CMCCT 

Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica 
ou táboa de valores. 

 CMCCT 

 Escribe a ecuación correspondente á relación 
lineal existente entre dúas magnitudes e 
represéntaa. 

 CMCCT 

Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose 
en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo 
matemático funcional (lineal ou afín) máis 
axeitado para explicalas, e realiza predicións e 
simulacións sobre o seu comportamento. 

 CMCCT 
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 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

 

2,9,10,16 

 

 

 

 

 

 

Poboación e individuo. Mostra. Variables 
estatísticas. 

Variables cualitativas e cuantitativas. 

Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. 

Organización en táboas de datos recollidos 
nunha experiencia. 

Diagramas de barras e de sectores. Polígonos 
de frecuencias. 

Medidas de tendencia central. 

Formular preguntas axeitadas para coñecer as 
características de interese dunha poboación e 
recoller, organizar e presentar datos relevantes 
para respondelas, utilizando os métodos 
estatísticos apropiados e as ferramentas 
adecuadas, organizando os datos en táboas e 
construíndo gráficas, calculando os parámetros 
relevantes e obtendo conclusións razoables a 
partir dos resultados obtidos. 

Comprende o significado de poboación, mostra e 
individuo desde o punto de vista da estatística, 
entende que as mostras se empregan para obter 
información da poboación cando son 
representativas, e aplícaos a casos concretos. 

 CMCCT 

Recoñece e propón exemplos de distintos tipos 
de variables estatísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

 CMCCT 

Organiza datos obtidos dunha poboación de 
variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, 
calcula e interpreta as súas frecuencias 
absolutas, relativas e acumuladas, e 
represéntaos graficamente. 

 CMCCT 

Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo 
mediano) e a moda (intervalo modal), e 
emprégaos para interpretar un conxunto de datos 
elixindo o máis axeitado, e para resolver 
problemas. 

 CMCCT 

Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos 
en medios de comunicación e outros ámbitos da 
vida cotiá. 

 CMCCT 

2,9,10,16 

 

 

 

Organización en táboas de datos recollidos 
nunha experiencia. 

Diagramas de barras e de sectores. Polígonos 
de frecuencias. 

Medidas de tendencia central. 

Utilización de calculadoras e ferramentas 
tecnolóxicas para o tratamento de datos, 

Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar 
datos, xerar gráficas estatísticas, calcular 
parámetros relevantes e comunicar os resultados 
obtidos que respondan ás preguntas formuladas 
previamente sobre a situación estudada.  

Emprega a calculadora e ferramentas 
tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular as medidas de tendencia 
central. 

 CMCCT 

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable 

 CMCCT 
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creación e interpretación de gráficos e 
elaboración de informes. 

estatística analizada. 

2,9,10,16 

 

 

 

Fenómenos deterministas e aleatorios. 

Formulación de conxecturas sobre o 
comportamento de fenómenos aleatorios 
sinxelos e deseño de experiencias para a súa 
comprobación. 

Frecuencia relativa dun suceso e a súa 
aproximación á probabilidade mediante a 
simulación ou experimentación. 

Diferenciar os fenómenos deterministas dos 
aleatorios, valorando a posibilidade que ofrecen 
as matemáticas para analizar e facer predicións 
razoables acerca do comportamento dos 
aleatorios a partir das regularidades obtidas ao 
repetir un número significativo de veces a 
experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa 
probabilidade. 

Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas. 

 CMCCT 

Calcula a frecuencia relativa dun suceso 
mediante a experimentación. 

 CMCCT 

Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a 
partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou 
a aproximación desta mediante a 
experimentación. 

 CMCCT 

2,9,10,16 

 

 

 

Sucesos elementais equiprobables e non 
equiprobables. 

Espazo mostral en experimentos sinxelos. 
Táboas e diagramas de árbore sinxelos. 

Cálculo de probabilidades mediante a regra de 
Laplace en experimentos sinxelos. 

Inducir a noción de probabilidade a partir do 
concepto de frecuencia relativa e como medida 
de incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, 
sexa ou non posible a experimentación. 

Describe experimentos aleatorios sinxelos e 
enumera todos os resultados posibles, 
apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en 
árbore sinxelos. 

 CMCCT 

Distingue entre sucesos elementais 
equiprobables e non equiprobables. 

 CMCCT 

Calcula a probabilidade de sucesos asociados a 
experimentos sinxelos mediante a regra de 
Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como 
porcentaxe. 

 CMCCT 
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 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

1,5 

 

Planificación do proceso de resolución de 
problemas. 

Expresar verbalmente, de xeito razoado, o 
proceso seguido na resolución dun problema. 

Expresa verbalmente, de xeito razoado, o 
proceso seguido na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor adecuados. 

 CCL 

 CMCCT 

 

1,2,3,4,5,13 

 

 

 

Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do problema, 
resolver subproblemas, reconto exhaustivo, 
empezar por casos particulares sinxelos, buscar 
regularidades e leis, etc. 

Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e interpretación 
das solucións no contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc. 

Utilizar procesos de razoamento e estratexias 
de resolución de problemas, realizando os 
cálculos necesarios e comprobando as 
solucións obtidas. 

Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 

 CMCCT 

 

Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

 CMCCT 

 

Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas que cumpra 
resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 

 CMCCT 

 

Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas. 

 CMCCT 

 CAA 

1,2,3,5,13 

 

 

 

 

Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do problema, 
resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

Describir e analizar situacións de cambio, para 
atopar patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para 
facer predicións. 

Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

 CMCCT 

 

Utiliza as leis matemáticas atopadas para 
realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, e valora a súa eficacia e 
a súa idoneidade. 

 CMCCT 
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1,2,3,5,13 

 

 

 

 

Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e interpretación 
das solucións no contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc.  

Afondar en problemas resoltos formulando 
pequenas variacións nos datos, outras 
preguntas, outros contextos, etc.  

Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución, e os pasos e 
as ideas importantes, analizando a coherencia 
da solución ou procurando outras formas de 
resolución. 

 CMCCT 

 

Formúlase novos problemas, a partir de un 
resolto, variando os datos, propondo novas 
preguntas, resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos particulares ou 
máis xerais de interese, e establecendo 
conexións entre o problema e a realidade. 

 CMCCT 

 CAA 

 

1,5,13 

 

 

Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

Elaborar e presentar informes sobre o proceso, 
resultados e conclusións obtidas nos procesos 
de investigación. 

Expón e defende o proceso seguido ademais 
das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes 
alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística. 

 CCL 

 CMCCT 

1,2,3,5,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

Desenvolver procesos de matematización en 
contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións problemáticas da 
realidade. 

Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese. 

 CMCCT 

 CSC 

Establece conexións entre un problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando 
o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, e os coñecementos matemáticos 
necesarios. 

 CMCCT 

 CSIEE 

Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo 
das matemáticas. 

 CMCCT 

 

Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade. 

 CMCCT 
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Realiza simulacións e predicións, en contexto 
real, para valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que aumenten 
a súa eficacia. 

 CMCCT 

 

2,5 

 

 

Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

Valorar a modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos 
modelos utilizados ou construídos. 

Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre el e os seus resultados, valorando outras 
opinións. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

1,2,3,5,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 

Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo 
en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CSC 

Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, o esmero e o interese adecuados 
ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

 CMCCT 

Distingue entre problemas e exercicios, e adopta 
a actitude axeitada para cada caso. 

 CMCCT 

Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas, e procurar respostas 
adecuadas, tanto no estudo dos conceptos 
como na resolución de problemas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación 
e traballo en equipo. 

 CSC 

 CSIEE 

 

5,13 

 

Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico.  

Superar bloqueos e inseguridades ante a 
resolución de situacións descoñecidas. 

Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando 
as consecuencias destas e a súa conveniencia 

 CMCCT 

 CSIEE 
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pola súa sinxeleza e utilidade. 

5,13 

 

Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico.  

Reflexionar sobre as decisións tomadas e 
aprender diso para situacións similares futuras. 

Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e 
a sinxeleza das ideas clave, e aprende para 
situacións futuras similares. 

 CMCCT 

 CAA 

 

1,2,3,5,6, 

7,8,9,13 

 

 

 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para:  

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre 
os procesos levados a cabo e as conclusións 
e os resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as 
ideas matemáticas. 

Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, recreando 
situacións matemáticas mediante simulacións 
ou analizando con sentido crítico situacións 
diversas que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución de 
problemas. 

 

Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle 
facelos manualmente. 

 

 CMCCT 

 CD 

 

Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 

 

Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 

Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

 CMCCT 

 

Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. 

 CMCCT 

 

13 

 

 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para:  

– Recollida ordenada e a organización de 

Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso 
de aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable en 

Elabora documentos dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa 

 CCL 

 CD 
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datos.  

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre 
os procesos levados a cabo e as conclusións 
e os resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as 
ideas matemáticas. 

internet ou noutras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, e compartíndoos en 
ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos 
para a súa discusión ou difusión. 

Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

 CCL 

Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles 
de seu proceso educativo e establecendo 
pautas de mellora. 

 CD 

 CAA 

Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e tarefas. 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 

 

 Bloque 2. Números e álxebra  

1,2,3,4,5 

 

Números racionais. Transformación de fraccións 
en decimais e viceversa. Números decimais 
exactos e periódicos. Fracción xeratriz. 

Operacións con fraccións e decimais. Cálculo 
aproximado e redondeo. Cifras significativas. 
Erro absoluto e relativo.  

Potencias de números racionais con expoñente 
enteiro. Significado e uso. 

Potencias de base 10. Aplicación para a 
expresión de números moi pequenos. 
Operacións con números expresados en 
notación científica. 

Raíces cadradas. Raíces non exactas. 
Expresión decimal. Expresións radicais: 

Utilizar as propiedades dos números racionais, 
as raíces e outros números radicais para operar 
con eles, utilizando a forma de cálculo e 
notación adecuada, para resolver problemas da 
vida cotiá, e presentar os resultados coa 
precisión requirida. 

Recoñece distintos tipos de números (naturais, 
enteiros e racionais), indica o criterio utilizado 
para a súa distinción e utilízaos para representar 
e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 

 CMCCT 

Distingue, ao achar o decimal equivalente a 
unha fracción, entre decimais finitos e decimais 
infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo 
de decimais que se repiten ou forman período. 

 CMCCT 

Acha a fracción xeratriz correspondente a un 
decimal exacto ou periódico. 

 CMCCT 

Expresa números moi grandes e moi pequenos  CMCCT 
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transformación e operacións. 

Xerarquía de operacións. 

en notación científica, opera con eles, con e sen 
calculadora, e utilízaos en problemas 
contextualizados. 

Distingue e emprega técnicas adecuadas para 
realizar aproximacións por defecto e por exceso 
dun número en problemas contextualizados, e 
xustifica os seus procedementos. 

 CMCCT 

Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e 
redondeo en problemas contextualizados, 
recoñecendo os erros de aproximación en cada 
caso para determinar o procedemento máis 
adecuado. 

 CMCCT 

Expresa o resultado dun problema utilizando a 
unidade de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándoo se é necesario 
coa marxe de erro ou a precisión que se 
requiran, de acordo coa natureza dos datos. 

 CMCCT 

Calcula o valor de expresións numéricas de 
números enteiros, decimais e fraccionarios 
mediante as operacións elementais e as 
potencias de expoñente enteiro, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 

 CMCCT 

Emprega números racionais para resolver 
problemas da vida cotiá e analiza a coherencia 
da solución. 

 CMCCT 

Factoriza expresións numéricas sinxelas que 
conteñan raíces, e opera con elas simplificando 
os resultados. 

 CMCCT 

1,2,3,4,5 Investigación de regularidades, relacións e Obter e manipular expresións simbólicas que Calcula termos dunha sucesión numérica  CMCCT 
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propiedades que aparecen en conxuntos de 
números. Expresión usando linguaxe alxébrica.  

Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes 
Progresións aritméticas e xeométricas. 

describan sucesións numéricas, observando 
regularidades en casos sinxelos que inclúan 
patróns recursivos. 

recorrente usando a lei de formación a partir de 
termos anteriores. 

Obtén unha lei de formación ou fórmula para o 
termo xeral dunha sucesión sinxela de números 
enteiros ou fraccionarios. 

 CMCCT 

Identifica progresións aritméticas e xeométricas, 
expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos 
"n" primeiros termos e emprégaas para resolver 
problemas. 

 CMCCT 

Valora e identifica a presenza recorrente das 
sucesións na natureza e resolve problemas 
asociados a estas. 

 CMCCT 

1,2,3,4,5,12 

 

 

Transformación de expresións alxébricas. 
Igualdades notables. Operacións elementais con 
polinomios. Factorización de polinomios. 

Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha 
propiedade ou relación dada mediante un 
enunciado, extraendo a información salientable 
e transformándoa. 

Realiza operacións con polinomios e utilízaos en 
exemplos da vida cotiá.  

 CMCCT 

Coñece e utiliza as identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun binomio e 
unha suma por diferenza, e aplícaas nun 
contexto axeitado. 

 CMCCT 

Factoriza polinomios de grao 4 con raíces 
enteiras mediante o uso combinado da regra de 
Ruffini, identidades notables e extracción do 
factor común. 

 CMCCT 

1,2,3,4,5 

 

 

Transformación de expresións alxébricas. 
Igualdades notables. Operacións elementais con 
polinomios. Factorización de polinomios. 

Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. 
Resolución por distintos métodos. 

Resolución de ecuacións sinxelas de grao 
superior a dous. 

Resolver problemas da vida cotiá nos que se 
precise a formulación e a resolución de 
ecuacións de primeiro e segundo grao, 
ecuacións sinxelas de grao maior que dous e 
sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, 

Formula alxebricamente unha situación da vida 
cotiá mediante ecuacións e sistemas de 
ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o 
resultado obtido. 

 CMCCT 
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Resolución de sistemas de dúas ecuacións 
lineais con dúas incógnitas 

Resolución de problemas mediante a utilización 
de ecuacións e sistemas de ecuacións. 

valorando e contrastando os resultados obtidos. 

 Bloque 3. Xeometría  

1,10,11,12 

 

 

  

Xeometría do espazo: poliedros e corpos de 
revolución. 

Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, 
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, 
configuracións e relacións xeométricas. 

Recoñecer e describir os elementos e as 
propiedades características das figuras planas, 
os corpos xeométricos elementais e as súas 
configuracións xeométricas. 

Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz 
dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e 
utilízaas para resolver problemas xeométricos 
sinxelos. 

 CMCCT 

Manexa as relacións entre ángulos definidos por 
rectas que se cortan ou por paralelas cortadas 
por unha secante, e resolve problemas 
xeométricos sinxelos. 

 CMCCT 

Identifica e describe os elementos e as 
propiedades das figuras planas, os poliedros e 
os corpos de revolución principais. 

 CMCCT 

1,10,11,12 

  

 

 

Xeometría do plano.  

Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas.  

Xeometría do espazo: áreas e volumes. 

 

Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais 
para realizar medidas indirectas de elementos 
inaccesibles e para obter as medidas de 
lonxitudes, áreas e volumes dos corpos 
elementais, de exemplos tomados da vida real, 
representacións artísticas como pintura ou 
arquitectura, ou da resolución de problemas 
xeométricos. 

Calcula o perímetro e a área de polígonos e de 
figuras circulares en problemas 
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas. 

 CMCCT 

Divide un segmento en partes proporcionais a 
outros dados, e establece relacións de 
proporcionalidade entre os elementos 
homólogos de dous polígonos semellantes. 

 CMCCT 

Recoñece triángulos semellantes e, en 
situacións de semellanza, utiliza o teorema de 
Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en 
contextos diversos. 

 CMCCT 
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Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, 
conos e esferas, e aplícaos para resolver 
problemas contextualizados. 

 CMCCT 

1,10,11,12 

 

 

Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas. 

Calcular (ampliación ou redución) as dimensións 
reais de figuras dadas en mapas ou planos, 
coñecendo a escala. 

Calcula dimensións reais de medidas de 
lonxitudes e de superficies en situacións de 
semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

 CMCCT 

1,10,11,12 

 

Translacións, xiros e simetrías no plano. 

Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, 
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, 
configuracións e relacións xeométricas. 

 

Recoñecer as transformacións que levan dunha 
figura a outra mediante movemento no plano, 
aplicar eses movementos e analizar deseños 
cotiáns, obras de arte e configuracións 
presentes na natureza 

Identifica os elementos máis característicos dos 
movementos no plano presentes na natureza, 
en deseños cotiáns ou en obras de arte. 

 CMCCT 

 CCEC 

Xera creacións propias mediante a composición 
de movementos, empregando ferramentas 
tecnolóxicas cando sexa necesario. 

 CMCCT 

 CCEC 

1,10,11,12 

 

Xeometría do espazo. Elementos de simetría 
nos poliedros e corpos de revolución. 

Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, 
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, 
configuracións e relacións xeométricas. 

Identificar centros, eixes e planos de simetría de 
figuras planas, poliedros e corpos de revolución. 

Identifica os principais poliedros e corpos de 
revolución, utilizando a linguaxe con propiedade 
para referirse aos elementos principais.  

 CMCCT 

 

Identifica centros, eixes e planos de simetría en 
figuras planas, en poliedros, na natureza, na 
arte e nas construcións humanas. 

 CMCCT 

 CCEC 

1,10,11,12 

 

Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, 
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, 
configuracións e relacións xeométricas. 

A esfera. Interseccións de planos e esferas. 

O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e 
fusos horarios. Latitude e lonxitude dun punto. 

Interpretar o sentido das coordenadas 
xeográficas e a súa aplicación na localización de 
puntos. 

 

Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os 
polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz 
de situar un punto sobre o globo terráqueo 
coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude 

 CMCCT 

 

 Bloque 4. Funcións  

1,2,3,6,7 Análise e descrición cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos do ámbito cotián e 

Coñecer os elementos que interveñen no estudo 
das funcións e a súa representación gráfica. 

Interpreta o comportamento dunha función dada 
graficamente e asocia enunciados de problemas 

 CMCCT  
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doutras materias.  

Análise dunha situación a partir do estudo das 
características locais e globais da gráfica 
correspondente. 

Análise e comparación de situacións de 
dependencia funcional dadas mediante táboas e 
enunciados.  

Utilización de calculadoras gráficas e programas 
de computador para a construción e a 
interpretación de gráficas. 

contextualizados a gráficas. 

Identifica as características máis salientables 
dunha gráfica interpretándoas dentro do seu 
contexto.  

 CMCCT 

 

Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 
contextualizado, describindo o fenómeno 
exposto. 

 CMCCT 

 

Asocia razoadamente expresións analíticas a 
funcións dadas graficamente.  

 CMCCT 

 

Formula conxecturas sobre o comportamento do 
fenómeno que representa unha gráfica e a súa 
expresión alxébrica 

 CMCCT 

 

1,2,3,6,7 Utilización de modelos lineais para estudar 
situacións provenientes de diferentes ámbitos 
de coñecemento e da vida cotiá, mediante a 
confección da táboa, a representación gráfica e 
a obtención da expresión alxébrica.  

Expresións da ecuación da recta. 

Identificar relacións da vida cotiá e doutras 
materias que poden modelizarse mediante unha 
función lineal, valorando a utilidade da 
descrición deste modelo e dos seus parámetros, 
para describir o fenómeno analizado. 

Determina as formas de expresión da ecuación 
da recta a partir dunha dada (ecuación punto 
pendente, xeral, explícita e por dous puntos), 
identifica puntos de corte e pendente, e 
represéntaa graficamente.  

 CMCCT 

Obtén a expresión analítica da función lineal 
asociada a un enunciado e represéntaa. 

 CMCCT 

1,2,3,6,7 Funcións cuadráticas. Representación gráfica. 
Utilización para representar situacións da vida 
cotiá. 

Recoñecer situacións de relación funcional que 
necesitan ser descritas mediante funcións 
cuadráticas, calculando os seus parámetros e 
as súas características. 

Calcula os elementos característicos dunha 
función polinómica de grao 2 e represéntaa 
graficamente. 

 CMCCT 

Identifica e describe situacións da vida cotiá que 
poidan ser modelizadas mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando 
medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 

 CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  
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1,2,3,6,7, 

8,9,10,13 

Fases e tarefas dun estudo estatístico. 
Poboación e mostra. Variables estatísticas: 
cualitativas, discretas e continuas. 

Métodos de selección dunha mostra estatística. 
Representatividade dunha mostra. 

Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. 

Gráficas estatísticas. 

Elaborar informacións estatísticas para describir 
un conxunto de datos mediante táboas e 
gráficas adecuadas á situación analizada, 
xustificando se as conclusións son 
representativas para a poboación estudada. 

Distingue poboación e a mostra, e xustifica as 
diferenzas en problemas contextualizados. 

 CMCCT 

Valora a representatividade dunha mostra a 
través do procedemento de selección, en casos 
sinxelos. 

 CMCCT 

Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 
discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 

 CMCCT 

Elabora táboas de frecuencias, relaciona os 
tipos de frecuencias e obtén información da 
táboa elaborada. 

 CMCCT 

Constrúe, coa axuda de ferramentas 
tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos 
estatísticos adecuados a distintas situacións 
relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

 CSC 

1,2,3,6,7, 

8,9,10,13 

Parámetros de posición: cálculo, interpretación e 
propiedades. 

Parámetros de dispersión: cálculo, 
interpretación e propiedades. 

Diagrama de caixa e bigotes. 

Interpretación conxunta da media e a desviación 
típica. 

Calcular e interpretar os parámetros de posición 
e de dispersión dunha variable estatística para 
resumir os datos e comparar distribucións 
estatísticas. 

Calcula e interpreta as medidas de posición 
(media, moda, mediana e cuartís) dunha 
variable estatística para proporcionar un resumo 
dos datos. 

 CMCCT 

 

Calcula e interpreta os parámetros de dispersión 
(rango, percorrido intercuartílico e desviación 
típica) dunha variable estatística, utilizando a 
calculadora e a folla de cálculo, para comparar a 
representatividade da media e describir os 
datos. 

 CMCCT 

 

1,2,3,6,7, 

8,9,10,13 

Identificación das fases e tarefas dun estudo 
estatístico. Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística, con interpretación 
da información e detección de erros e 

Analizar e interpretar a información estatística 
que aparece nos medios de comunicación, 
valorando a súa representatividade e a súa 
fiabilidade. 

Utiliza un vocabulario axeitado para describir, 
analizar e interpretar información estatística dos 
medios de comunicación e outros ámbitos da 
vida cotiá.  

 CCL 
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manipulacións. 

Utilización de calculadora e outros medios 
tecnolóxicos axeitados para a análise, a 
elaboración e a presentación de informes e 
documentos sobre informacións estatísticas nos 
medios de comunicación. 

Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos 
para organizar os datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular parámetros de tendencia 
central e dispersión. 

 CD 

Emprega medios tecnolóxicos para comunicar 
información resumida e relevante sobre unha 
variable estatística analizada 

 CD 

1,2,3,6,7, 

8,9,10,13 

Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo 
mostral. 

Cálculo de probabilidades mediante a regra de 
Laplace. Diagramas de árbore sinxelos. 
Permutacións; factorial dun número. 

Utilización da probabilidade para tomar 
decisións fundamentadas en diferentes 
contextos. 

Estimar a posibilidade de que aconteza un 
suceso asociado a un experimento aleatorio 
sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir 
da súa frecuencia relativa, a regra de Laplace 
ou os diagramas de árbore, e identificando os 
elementos asociados ao experimento. 

Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas. 

 CMCCT 

Utiliza o vocabulario axeitado para describir e 
cuantificar situacións relacionadas co azar.  

 CMCCT 

 CCL 

Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sinxelos cuxos 
resultados son equiprobables, mediante a regra 
de Laplace, enumerando os sucesos 
elementais, táboas ou árbores, ou outras 
estratexias persoais. 

 CMCCT 

 

Toma a decisión correcta tendo en conta as 
probabilidades das distintas opcións en 
situacións de incerteza. 

 CSIEE 



 

 

10 .  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN    

  A avaliación constitúe unha parte fundamental do proceso de formación do 
alumnado permitindo regular de forma permanente o proceso de ensinanza-
aprendizaxe e contribuíndo dese xeito á mellora do rendemento. 
  Para acadar este obxectivo, a avaliación será continua, formativa e integradora e 
prestará atención á evolución do proceso global do desenvolvemento e aprendizaxe do 
alumnado. 
  A avaliación constatará o grao en que cada alumno acadou as aprendizaxes previstas 
nesta programación, tomando como referencia os criterios de avaliación establecidos. 
  A avaliación proporcionará información sobre as causas e as razóns da evolución na 
aprendizaxe e permitirá establecer as axudas máis adecuadas para asegurar o seu 
progreso. 
  A avaliación é un medio para mellorar a ensinanza, atende ós distintos tipos de 
contidos utilizando instrumentos variados, contempla a diversidade do alumnado, 
establecendo os retos e o tipo de axuda que cada un necesita para superalos, busca a 
motivación do alumnado para que siga esforzándose, xa que valora as súas realizacións 
tendo en conta as súas capacidades. 
11. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
As probas ou exames non serán o único instrumento que servirá ó proceso avaliador, 
consideraranse ademais como instrumentos de avaliación: 

 Preguntas orais na clase 

 Caderno de clase  

 Realización de exercicios e problemas 

 Realización de traballos en equipo e individuais 

Así mesmo prestaremos especial atención ós seguintes aspectos: 

 Evolución de coñecementos. 

 Intervencións na clase.  

 Actitude na aula 

 Actitude de cara a materia  

 Traballo persoal diario (na aula e na casa) 

 

12.  PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 

NA ESO. 

Os procedementos para a realización da avaliación inicial na ESO serán: 
- Observar nas primeiras clases a través de preguntas orais ou escritas o grao de 

coñecemento do alumnado sobre a materia impartida o curso anterior. Neste 
punto destacar a importancia das respostas orais sobre as escritas posto que unha 
proba realizada a principio de curso non reflicte os coñecementos reais do 
alumnado xa que a maioría levará bastante tempo sen traballar nada relacionado 
coa materia. 

- A maiores faremos unha avaliación inicial en cada nova unidade, cando os contidos 
supoñan unha ampliación de materia xa vista en cursos anteriores. 

 
13.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  



 

 

 

    Realizaranse polo menos dúas probas escritas por cada avaliación en todos os cursos 

da ESO (o número variará en función das necesidades que presente o alumnado e da 

dificultade dos contidos). 

 Para a nota por avaliacións faremos a media aritmética das probas escritas (que, salvo 

casos excepcionais deberán de ter unha cualificación mínima de 3´5 puntos sobre 10) 

que representarán o 90% da nota final da avaliación. O 10% restante será para valorar: 

asistencia, traballo diario na aula e na casa, comportamento, atención na aula, actitude e 

participación. 

 Polo tanto a nota de cada avaliación se calculará da seguinte forma: 

 
 A nota final de xuño será a nota media das tres avaliacións. 

 

14.  PLANS DE TRABALLO PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

 

    O alumnado será atendido en recreos polo profesorado para solventar as dúbidas 
que poidan presentarse nos contidos dos que se deban avaliar.  

    O alumnado  elaborará de xeito individual boletíns de exercicios que deberán 
entregar nos prazos acordados  ( e nunca fóra de prazo salvo casos debidamente 
xustificados) para a súa corrección. 

 Terán ademais exames por avaliacións ao longo do curso xunto cun exame final en 
Maio nos casos que sexa necesario. Toda a información sobre a materia pendente 
estará exposta no taboleiro do departamento. 

  Para os casos con alumnado con ACS, as materias pendentes trataranse cun enfoque 
distinto en canto a  contidos, e a tipos e volume de actividades, pero cunha 
metodoloxía similar. 

 

15.  PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES OU DA NOTA FINAL DO CURSO SE HAI ALUMNADO QUE 

ASISTE A PROGRAMAS DE REFORZO CON ATRIBUCIÓN HORARIA. 

 

 Para o alumnado con materias pendentes:  
  Terán unha proba escrita por avaliación, tomando como referencia a memoria do 
curso anterior para a distribución dos contidos e un exame final en Maio que será unha 
recuperación  para o alumnado que non acadara o aprobado nalgunha das avaliacións 
(ou ben non se presentara por motivos diversos non xustificados debidamente). O 90% 
da nota será para a proba escrita e o 10% restante para os boletíns de exercicios.  
NOTA IMPORTANTE: se quedase demostrado que non foi elaborado polo alumno, o 
100% da nota será para a proba escrita. 
  Para a nota de alumnado que asista a reforzo: 
  Os contidos, obxectivos e criterios de avaliación a traballar son os mesmos do resto 
do grupo pero adaptando un pouco o nivel ó caso concreto. As probas serán case 
idénticas ás do grupo de referencia posto que non hai variación nos contidos. 
  As notas por avaliacións ou nota final calcularanse da mesma forma que para o 
alumnado restante. 



 

 

 

16.  PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR 
NA ESO  

  Para o alumnado que repita curso sen ter superada a materia  haberá programas de 
reforzo específicos, prestando especial atención a casos con moitas dificultades (que 
poderán facer uso da hora de reforzo, agrupamentos específicos ou adaptacións 
curriculares significativas se fose preciso). 
  Para o alumnado que repita curso tendo superada a materia no curso anterior 
poderán elaborarse en ocasións boletíns  avanzados para que non perda interese pola 
materia . 
17.  METODOLOXÍA DIDÁCTICA  

 

  Para construír o edificio matemático poderiamos elixir os contidos pensando 
unicamente na rixidez conceptual e na xerarquización das Matemáticas; pero do que 
se trata é de formar a mente dos alumnos e para conseguilo é importante atopar 
pracenteiro o traballo, verlle sentido ao que se fai, saber valerse dos coñecementos 
utilizándoos en distintos contextos e integrar cada novo logro na estructura anterior. 
  Na secuenciación de contidos, así como na das unidades didácticas tivéronse en conta 
as seguintes reflexións acerca do ensino das Matemáticas, que emanan da práctica 
docente: 

- O coñecemento constrúese lentamente sobre o que xa hai, polo que, os 
contidos han de estar de acordo cos coñecementos previos e coas capacidades 
do alumnado en cada momento. 

- Para que o traballo resulte gratificante, as dificultades deben graduarse de 
xeito que non resulten insalvables e se poidan conseguir éxitos. Deben, por 
tanto, evitarse as dificultades innecesarias: excesiva complexidade nos cálculos, 
formalizacións e abstraccións prematuras, linguaxe difícil, etc. 

- Para que o novedoso pase a engrosar o círculo do que é familiar e sirva así de 
base a novos coñecementos, debe administrarse gradualmente, posto que se 
traballa con máis ganas e con máis proveito cando se fai algo que resulta 
próximo (familiar, coñecido, concreto). 

- Para que a aprendizaxe resulte máis sólida, satisfactoria e duradeira, débese 
pretender que os alumnos, en vez de estar continuamente aprendendo o 
manexo de novas ferramentas que utilizarán máis adiante, encontren sentido, 
aplicándoo, ao que aprendan en cada curso, en cada momento. 

- Debate. O debate resulta enriquecedor. Pode ter lugar entre alumnos e 
profesor ou entre os propios alumnos sen participación activa do profesor. 
Optamos así por unha metodoloxía na que construímos entre todos os novos 
coñecementos. 

- Traballos en grupos. Complementando o debate é interesante que o alumnado 
aprenda a confrontar as súas propias ideas coas das compañeiras e 
compañeiros e ser capaces de dar solucións conxuntas a problemas de maior 
dificultade que os que realizan individualmente. Así se afarán a defender as 
súas opinións e xuízos de valor con argumentos, a escoitar, a compartir as 
tarefas, a tolerar, a respectar ós demais,… 

- Diversidade nos recursos, será moi importante nesta tarefa contar e rendibilizar 
en todo o posible a variedade de recursos dos que se dispoña. Dada a 



 

 

importancia social que hoxe en día teñen as tecnoloxías da información e a 
comunicación, estas xogarán un papel moi importante á hora buscar, obter, 
procesar e comunicar información, para transformala en coñecemento. 
Dotaremos así ós alumnos de instrumentos intelectuais que lles permitirán 
interpretar, representar, analizar, explicar, criticar, descubrir e predicir 
determinados aspectos da realidade 

Estas reflexións básicas para unha boa aprendizaxe susténtanse teoricamente nos 
seguintes criterios: 

Ir do global ao específico. 
A esencia deste criterio consiste en familiarizarse coa globalidade dunha 
situación aínda que non se coñezan os detalles, de xeito que se poidan resolver 
problemas aínda que sexa mediante métodos pouco elaborados. Só cando se 
domina suficientemente o tema a ese nivel pode ser adecuado tratalo de novo 
todo el ou algunha das súas partes a un maior nivel de elaboración. 
Currículo en espiral. 
Ao percorrer dúas ou máis veces un mesmo contido, ampliando o nivel de 
elaboración con que se trata, ten a vantaxe de que non se relegan a cursos 
superiores aprendizaxes básicas e permite non profundar neles máis alá das 
capacidades e as necesidades do alumnado. No próximo encontro co tema, 
algún curso despois, o alumno, estará máis preparado, pola súa maior idade e 
formación, para comprender uns matices e unhas técnicas que será entón 
cando realmente necesite. 
Realización de esquemas. 
Os esquemas son cadeas de actuacións automatizadas que nos permiten 
desenvolver con axilidade unhas tarefas concretas, sen que isto signifique que 
non sexamos capaces, cando nolo propoñamos, de razoar o porque se fai cada 
cousa. 
En cada curso hai algúns procedementos básicos, que o alumnado debe 
dominar á perfección, non só algoritmicamente senón, e sobre todo, porque 
sexa capaz de recoñecer automaticamente en que contextos é oportuno 
utilizalos e que significado teñen. 
Interrelación de contidos. 
Os novos contidos son aprendidos tanto máis significativamente canto maior 
número de relacións e vínculos sexa posible establecer entre eles e os 
esquemas de coñecemento do alumnado. Por iso debe realizarse unha forte 
conexión entre os contidos co fin de que o alumnado poida comprendelos en 
profundidade, relacionalos e contribuír así a que a súa aprendizaxe sexa o máis 
significativa posible. 

18.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 

    O tratamento da diversidade debe producirse desde o momento da detección dos 
distintos niveis de coñecementos e actitudes dos alumnos. Para posibilitar o deseño de 
itinerarios de aprendizaxe diversificados, cada unidade didáctica debe incluír 
actividades de reforzo para os alumnos con maiores dificultades. Nin todos os alumnos 
deben realizar todas as actividades, nin estas teñen que ser sempre as mesmas para 
todos. Prestarase especial atención ao alumnado repetidor, sobre todo aos que 
repiten por falta de capacidade. 



 

 

   As actividades abertas posibilitan a afondamento nas mesmas segundo o grao de 
desenvolvemento intelectual, a capacidade persoal e os coñecementos de cada un, 
subministrando un primeiro elemento de tratamento da diversidade. Cada unidade 
didáctica debe incluír un gran número de actividades, con niveis de dificultade 
diferente, que permita unha selección axustada ás necesidades de cada alumno. 
  Nas unidades didácticas debe haber tamén actividades de afondamento para aqueles 
alumnos con maiores capacidades ou motivación. Os contidos destas actividades non 
sempre incorporarán conceptos novos, senón un enfoque máis profundo dos 
coñecementos tratados. En 1º e 2º ESO asistirán a algunha hora de reforzo semanal ou 
a agrupamentos específicos os alumnos aos que se detectaron moitas dificultades en 
cursos previos, así mesmo seguiremos facendo especial seguimento de alumnado con 
lixeiras dificultades detectadas na educación primaria. 
   Para alumnos do 3º e 4º tamén poden facerse reforzos dentro da aula. 
 
19.  ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

 

  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 en todas as materias, en particular tamén nas Matemáticas. 

  A través das distintas áreas estarán presentes uns contidos transversais aos que a 

sociedade é especialmente sensible, como son: o desenvolvemento da igualdade efectiva 

entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con 

discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

  Do mesmo xeito, promoveranse 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 aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás 

mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

  Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo 

a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

  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. 

 Para tratar os temas de educación do consumidor, educación ambiental, saúde e 

calidade de vida pódense propoñer actividades que fagan reflexionar, á luz que 

proporcionan as Matemáticas, sobre situacións relacionadas ca análise crítica de 

mensaxes publicitarias dirixidas ó consumidor, aspectos cuantitativos relacionados co 

consumo e a alimentación, tratamento matemático de problemas sociais e ambientais, 

análise crítica dos tópicos populares sobre o azar.  

  Os tratamentos de contidos relacionados coa educación vial, poden traballarse en 

actividades relacionadas coa estimación e o cálculo de distancias.  

20.  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PROXECTO LECTOR  

 



 

 

  As accións básicas de contribución ó proxecto lector no acontecer diario na aula son: 
lecturas en alto de enunciados matemáticos ou de exercicios desenvoltos na propia 
clase, lecturas en alto de traballos elaborados polo propio alumnado, lectura de textos 
que complementan a formación matemática (lecturas históricas, “murais de 
matemáticas” dos propios libros de texto, textos extraídos de diarios ou publicacións 
periódicas,...). 
 Na biblioteca tamén contamos con exemplares para fomentar a lectura a través das 
Matemáticas. 
21.  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN TIC  

 

  Fomentarase entre os alumnos o manexo fluído da calculadora científica non só en 
Matemáticas, tamén no contexto de calquera materia que o precise nun momento 
dado. É importante que o alumnado saiba autorregularse no uso da calculadora para 
que esta non substitúa ás destrezas mínimas do cálculo mental. 

 Tamén se facilitará o uso dalgúns programas de software adecuados para entender 
mellor conceptos e propiedades dirixidas a facilitar cálculos. Por exemplo: Cabri , 
Geogebra, Mathematica, Derive,…  
  Recomendaranse tamén páxinas web nas que o alumnado poderá investigar pola súa 
conta temas de interese. Entre elas podemos citar: 

http://w3.cnice.mec.es/ (páxina do ministerio de Educación e Ciencia con 
multitude de recursos, proxectos educativos,…) 

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/ (páxina de Antonio Pérez Sáez, creador e 
presentador de “Universo Matemático”) 

http://www.matematicas.net (“El Paraíso de las Matemáticas” con apuntes, 
exercicios,...) 

http://jmora7.com (Xeometría dinámica con axuda de programas como 
Geogebra) 

http://www.hojamat.es/ (con suxestións e exemplos de uso da folla de cálculo 
Excel e OpenOffice nas matemáticas) 

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/profes/departam/mates/
index.htm  (con xogos, notas históricas, relacións entre as matemáticas e arte, 
música,...) 

http://www.ematematicas.net/  (exercicios interactivos clasificados por cursos 
e temas). 

http://clic.xtec.net/  (actividades con Clic). 

http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html  (páxina con direccións 
web de interese matemático). 

http://www.kokone.com.mx/tareas/figuras/home.html (desenvolvementos 
xeométricos para construír figuras tridimensionais). 

http://www.juegosdelogica.com/ (entretidos pasatempos con contido 
matemático). 

 

22.  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN DE CONVIVENCIA  

http://w3.cnice.mec.es/
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/
http://www.matematicas.net/
http://jmora7.com/
http://www.hojamat.es/
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/profes/departam/mates/index.htm
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/profes/departam/mates/index.htm
http://www.ematematicas.net/
http://clic.xtec.net/
http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html
http://www.kokone.com.mx/tareas/figuras/home.html
http://www.juegosdelogica.com/


 

 

  O profesorado do departamento de Matemáticas colaborará coa dirección do centro 
para conseguir mellorar a convivencia entre todos os membros da comunidade 
escolar. Parécenos moi importante que os adolescentes teñan moi presente o 
concepto de civismo e a importancia de cumprir as normas sociais, tanto na relación 
con outras persoas como no respecto ao medio ambiente, de xeito que participen na 
sociedade tratando de mellorala.       

  Tamén é moi importante que aprendan a respectarse a si mesmos e a respectar aos 
demais. Deben entender que as diferenzas entre os seres humanos deben ser sempre 
respectadas, xa que ofrecen múltiples ensinanzas e axudan á formación das persoas.        
Segundo o plan de Convivencia, comprometémonos a: 

- Educar ao alumnado para a convivencia democrática, incorporando na práctica 
docente os contidos relacionados coa convivencia escolar e a resolución 
pacífica de conflitos, en coherencia coas decisións que, a tales efectos, se 
adopten na planificación do proceso de ensinanza- aprendizaxe. 

- Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, así 
como a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da 
comunidade educativa. 

- Cumprir e facer cumprir as normas e disposicións sobre convivencia que 
aparecen no Plan, no ámbito da nosa competencia. 

- Fomentar un clima positivo de convivencia no centro e na aula, e durante as 
actividades complementarias e extraescolares, favorecendo un bo 
desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

- Manter o orde e velar polo adecuado comportamento do alumnado no centro, 
tanto na aula como fóra dela, corrixindo e poñendo en coñecemento dos 
órganos competentes as condutas que alteren a convivencia. 

- Impoñer as medidas disciplinarias que se deriven do incumprimento das 
normas de convivencia do centro, de acordo co disposto no Real Decreto e no 
RRI do centro. 

- Informar ás familias das cuestións que puidesen afectarlles, dos 
incumprimentos das normas de convivencia por parte dos seus fillos e das 
medidas disciplinarias adoptadas ao respecto. 

- Controlar as faltas de asistencia así como os retrasos dos alumnos e informar 
aos titores, segundo o procedemento establecido. 
 

23.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Os materiais e recurso son: libros texto, cadernos actividades, boletíns de exercicios 
elaborados pola profesora, xogos relacionados coas matemáticas, libros de lectura,... 
Os libros de texto propostos polo departamento son: 

1º ESO: Editorial Santillana proxecto “Saber hacer” 
2º ESO: Editorial Anaya 
3º ESO:  Editorial Santillana proxecto “Saber hacer” 
4º ESO: sen libro de texto 
 

24.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  



 

 

 

O departamento non ten prevista ningunha visita, pero non descartamos que se faga 
algunha se ao longo do curso nos ofertan algunha interesante. 
Actividades nas que se pode  participar se o alumnado colabora: 

- Olimpiada Matemática: para o alumnado de 2º de ESO  
- Rallye Científico Matemático“Sen Fronteiras”: para toda a  ESO 
- Canguro matemático:para toda a ESO  
- Concurso de fotografía Matemática 
- Colaboración nun proxecto de centro interdisciplinar: As viaxes. 

 

25. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN (modificacións 
introducidas) 
 

Desde o departamento farase un estudo de forma periódica para valorar si se 
acadaron os obxectivos previstos. De non ser así, analizaranse as causas e as posibles 
modificacións para próximos cursos. 

Ao final do curso na memoria do departamento recolleremos os seguintes aspectos 
que servirán para modificar a programación se procede para o seguinte curso:  

- Os contidos traballados e, no seu caso os motivos polos que algúns deles 
non se completaron. 

- Os obxectivos acadados. 
- As porcentaxes de alumnos que superan a materia, ese os resultados foron 

ou non satisfactorios, analizando as causas.  
- As actividades complementarias e extraescolares realizadas e a súa 

valoración. 
- Os acordos tomados. 

 

 

 
 
 

 A xefa de departamento: 
 Susana Presas Panadeiros 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA. 

CURSO 2015-2016 

INTRODUCIÓN  

A Tecnoloxía é un factor importante da cultura que inflúe de xeito decisivo sobre a 

organización social e determina a capacidade de independencia económica, política e 

cultural na nosa sociedade. Deste xeito, pódese analizar a relación existente entre os 

obxectos inventados polo ser humano e os cambios que producen nas súas condicións 



 

 

de vida. Inversamente, tamén os valores, as crencias e normas asumidas por un grupo 

social condicionan a actividade tecnolóxica. 

As novas Tecnoloxías da comunicación e da información constitúen a materia máis 

novedosa no Ensino Secundario Obrigatorio e máis concretamente a Tecnoloxía. Con 

elas preténdese proporcionar ao alumnado unha dimensión formativa cunha grande 

diversidade de capacidades, intereses e motivacións, necesarias para comprender a 

realidade actual. 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

O Centro é o CPI Eusebio Lorenzo baleirón de Dodro ubicado nun entorno rural. Conta, 

entre outras instalacións e servizos, con 1 aula taller de Tecnoloxía,1 aula de 

informática, 1 aula de audiovisuais e idiomas, 2 aulas de apoio(unha en primaria e outra 

en secundaria) atendidas por sendas profesoras de Pedagoxía Terapéutica e outra de 

Audición e Linguaxe, e ascensor e rampas de acceso ao edificio para minusválidos. 

O agrupamento de alumnos/as para a materia que imparte o Departamento durante o 

presente curso é o seguinte: 

Tecnoloxías (ESO): 

2º ESO: 1 grupo (Sección Bilingüe) 

3º ESO: 1 grupo. (Sección Bilingüe) 

4º ESO: 1 grupo 

No ámbito xeográfico, a área de influencia do centro é relativamente ampla recibindo 

alumnos/as de varias escolas unitarias. O nivel de coñecementos é algo heteroxéneo, 

problema que deberá definirse na avaliación inicial. 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA: 

Profesores/as que imparten clase neste Departamento:  

Ana Fernández Pérez ( Xefa de Departamento) 

Asignaturas e niveis que imparte o Departamento: 

2º ESO Tecnoloxías : 1 grupo. 

3º ESO Tecnoloxías : 1 grupo. 

4º ESO Tecnoloxía: 1 grupo 

A distribución horaria ao longo dos cursos é a seguinte: 

2º ESO: 3 horas semanais 



 

 

3º ESO: 2 horas semanais 

4º ESO: 3 horas semanais 

OBXECTIVOS XERAIS: 

-Comprender conceptos básicos, leis elementais e modelos primarios da 

tecnoloxía que lles permitan interpretar, explicar e predecir o funcionamento de 

obxectos e de sistemas técnicos sinxelos. 

Resolver sinxelos problemas tecnolóxicos da vida cotiá, abordando a súa análise 

con autonomía e creatividade e traballando de forma ordenada e metódica para 

formular vías de solucións prácticas e o máis idóneas posibles. 

-Utilizar coñecementos e destrezas técnicas para o deseño, a elaboración 

simulada e a avaliación de obxectos e sistemas tecnolóxicos sinxelos, 

manipulando materiais, ferramentas e instrumentos con seguridade e hixiene, 

nun contorno de traballo agradable e productivo. 

-Expresar e comunicar ideas sobre problemas comúns e solucións técnicas en 

situacións habituais para o alumnado, utilizando os recursos gráficos, a 

simboloxía e o vocabulario tecnolóxico axeitados para a súa documentación e 

formulación en soportes impreso e informático. 

-Desenvolver actitudes de responsabilidade, colaboración e tolerancia no 

traballo en equipo para realizar pequenos proxectos tecnolóxicos sinxelos, 

participando activamente na toma de decisións, na execución das tarefas e na 

avaliación de resultados cunha disposición aberta, flexible e de respecto. 

-Integra-los medios informáticos e as redes dixitais para a formulación de 

cuestións e proxectos tecnolóxicos sinxelos, utilizando os programas 

informáticos e os servicios de internet para a documentación e comunicación, a 

busca e a difusión da información. 

-Propiciar unha actitude de interese e curiosidade cara ás actividades e ás novas 

realizacións tecnolóxicas nos distintos traballos e profesións de distintos ámbitos 

laborais, motivando iniciativas de investigación sobre posibles orientacións 

vocacionais propias. 

-Analizar e valorar criticamente as influencias do desenvolvemento tecnolóxico 

sobre a humanidade e o medio ambiente, identificando as súas repercusión sobre 

a organización social do traballo, do tempo libre e nas actividades de lecer. 

2º CURSO de ESO:  

OBXECTIVOS XERAIS EN 2º DE ESO: 

 Valorar as necesidades do proceso tecnolóxico empregando a resolución técnica 

de problemas analizando o seu contexto, propoñendo solucións alternativas e 



 

 

desenvolvendo a máis axeitada. Elaborar documentos técnicos empregando 

recursos verbais e gráficos. 

 Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os 

recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e 

respecto ao medio, e valorando as condicións do ámbito de traballo. 

 Describir propiedades básicas de materiais técnicos e as súas variedades 

comerciais: madeira, metais, materiais plásticos, cerámicos e pétreos. 

Identificalos en aplicacións comúns e empregar técnicas básicas de 

conformación, unión e rematado. 

 Representar mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos 

sinxelos, aplicando criterios de normalización. 

 Elaborar, almacenar e recuperar documentos en soporte electrónico que 

incorporen información textual e gráfica. 

 Analizar e describir nas estruturas do ámbito os elementos resistentes e os 

esforzos a que están sometidos. 

 Identificar e manexar operadores mecánicos encargados da transformación e 

transmisión de movementos en máquinas. Explicar o seu funcionamento no 

conxunto e calcular a relación de transmisión. 

 Valorar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión noutras 

manifestacións enerxéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de 

magnitudes eléctricas básicas. Deseñar e simular circuítos con simboloxía 

axeitada e montar circuítos formados por operadores elementais que funcionen 

con corrente continua. 

 Acceder a internet para a utilización de servizos básicos: navegación para a 

localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal e 

publicación de información. 

CONTIDOS: 

1. A TECNOLOXÍA E A RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

- A tecnoloxía e a resolución de problemas 

- Os produtos da tecnoloxía. Efectos da tecnoloxía. 

- Identificación de problemas do contorno cotián que se poidan solucionar mediante a 

aplicación dunha solución técnica. 

- Valoración das achegas positivas da tecnoloxía. 

- Sensibilidade ante o impacto social e ambiental do avance tecnolóxico.  

- O lugar de traballo: a aula taller 

- Os recursos da aula taller. Como se traballa na aula taller. Normas de seguridade e 

hixiene. 

- Utilización de técnicas para o traballo en equipo. 

- O método de proxectos 



 

 

- A busca de solucións. Análise de obxectos. 

- O deseño de obxectos. 

- A planificación do traballo. Repartición de tarefas. Folla de procesos. Folla de 

operacións. Presuposto. 

- A fabricación do obxecto. Trazado. Fabricación de pezas. Montaxe. Axuste. 

- A comunicación de resultados. A memoria de taller. 

- Recompilación, selección e organización da información necesaria para solucionar 

un determinado problema tecnolóxico.  

- Deseño e construción de obxectos e sistemas técnicos que resolvan algúns 

problemas cotiáns. 

- Unión de pezas empregando distintos procedementos: cola de acción rápida, 

grampado, cinta de carroceiro, cola, etc. 

- Elaboración de follas de operacións, follas de procesos e follas de despezamento, 

para a construción de pezas e obxectos sinxelos. 

- Interese por descubrir, analizar e resolver problemas do contorno cotián. 

- Actitude crítica ante calquera elemento do desenvolvemento tecnolóxico que supoña 

discriminación por razón económica, sexual, racial, etc., e predisposición a 

eliminalo. 

2. A EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN DE IDEAS 

- A expresión e comunicación de ideas 

- Debuxos. Maquetas e prototipos. Comunicación multimedia. 

- Realización de documentos técnicos sinxelos compostos de informacións de distinta 

natureza: textos, esquemas, diagramas, fotografías, debuxos técnicos, símbolos, etc. 

- Satisfacción pola precisión, exactitude, limpeza, orde e bo gusto na elaboración e a 

presentación de materiais gráficos. 

- O debuxo de obxectos  

- Soportes e instrumentos de debuxo. O papel. Os útiles de debuxo. O compás.  

- Os modelos e as regras. Regra graduada. Escuadro e cartabón. Transportador de 

ángulos. Modelos de curvas. 

- O bosquexo e o esbozo. Os planos. As cotas.  



 

 

- As vistas dun obxecto. Planta, alzado e perfil. 

- Os debuxos en perspectiva. Os eixes de referencia. Os sistemas de representación. 

Perspectiva cabaleira. Perspectiva isométrica. 

- Lectura e interpretación de debuxos técnicos. 

- Utilización correcta dos materiais e instrumentos de debuxo técnico. 

- Representación de obxectos e sistemas técnicos sinxelos, ben presentando algunhas 

vistas, ou ben en perspectiva. 

- A medida e o trazado de pezas 

- Marcado. Medida de lonxitudes.  

- Medida de lonxitudes con diferentes útiles e instrumentos: regra graduada, cinta 

métrica, metro pregable, etc. 

- Trazado e marcado de pezas sobre distintos materiais, utilizando as ferramentas 

axeitadas para cada material. 

- Predisposición á reciclaxe dos materiais utilizados na aula taller. 

 

3. OS MATERIAIS 

- Materiais e materias primas  

- A transformación dos materiais. Formas comerciais. 

- Observación, directa ou indirecta, do proceso de obtención, desde a materia prima 

ata as súas formas comerciais, dalgúns materiais de fabricación: aceiro, plásticos, 

algodón, etc. 

- Sensibilidade ante o impacto social e ambiental producido pola explotación, a 

transformación e o refugallo de materiais, así como ante o posible esgotamento dos 

recursos. 

- Propiedades dos materiais  

- Propiedades fisicoquímicas. Propiedades mecánicas. Propiedades ecolóxicas. 

Propiedades tecnolóxicas. 

- Realización de ensaios sinxelos para comprobar o comportamento de distintos 

materiais en determinadas circunstancias: esforzos, golpes, unión con colas, etc. 

- Identificación dos materiais utilizados na fabricación dalgúns produtos de uso 

cotián. 



 

 

- Aprecio da estética no momento da elección dos materiais que se van empregar. 

- Materiais e técnicas de fabricación 

- Materiais frecuentes na aula taller. Ferramentas coas que se traballa. 

- A madeira. Propiedades e usos. Os transformados da madeira. Fabricación manual 

con madeira. 

- Recuperación de materiais (madeira, folla de lata, cartón, plásticos, etc.) na 

realización dos proxectos. 

- Utilización de técnicas básicas de medida, trazado, conformación, unión e acabado 

no traballo con madeira e materiais metálicos, tendo en conta a prevención de 

riscos, a adecuación á tarefa e o mantemento. 

- Recoñecemento das posibilidades de uso dos materiais de refugallo na construción 

de obxectos e solucións técnicas. 

- Valoración das actuacións, as normas e as medidas de seguridade encamiñadas a 

previr os riscos que se derivan da realización de calquera traballo. 

- Interese polos procedementos de fabricación que determinan a funcionalidade e 

aparencia dos obxectos de uso cotián. 

4. ESTRUTURAS 

- As estruturas 

- Funcións que cumpren as estruturas. Condicións que debe cumprir unha estrutura. 

- Cargas e esforzos. Forzas que actúan sobre unha estrutura. Tipos de esforzo: 

tracción, compresión, flexión, torsión e cizalladura. 

- Elementos resistentes: piares, vigas, tirantes, escuadras, diagonais, arcos, unións e 

xuntas. 

- Análise da función que desempeñan os distintos elementos dunha estrutura, 

deseñada co fin de soportar e transmitir esforzos.  

- Recompilación, selección e organización da documentación necesaria para a 

realización dun proxecto técnico. 

- Estruturas de barras  

- Estruturas con armazón. Triangulación. Perfís. 

- Construción de estruturas con tubos de madeira. 



 

 

- Deseño e construción de estruturas que cumpran certos requisitos: materiais que se 

poden utilizar, dimensións, carga que deben soportar, etc. 

- Disposición e iniciativa persoal para organizar e participar solidariamente en tarefas 

de equipo. 

- Deseño, trazado, corte e unión de pezas de cartón, madeira e arame. 

- Medición e cálculo de lonxitudes, superficies, masas, volumes e outras magnitudes, 

dentro do contexto da realización dos proxectos técnicos correspondentes á 

unidade. 

- Actitude emprendedora e creativa ante problemas xurdidos na construción de 

obxectos e sistemas técnicos. 

 

5. OPERADORES MECÁNICOS 

-As máquinas simples. Os mecanismos 

-Pancas. Lei da panca. Vantaxe mecánica. Tipos de panca. 

-Mecanismos de barras. Mecanismos de barras articuladas. Mecanismo de catro  

barras. Manivela. Cegoñal. Biela. Biela manivela. 

-O torno e a polea. Polea fixa. Polea móbil. Polipasto. 

-Sistemas de transmisión. Rodas de fricción. Poleas e correa. Engrenaxes. 

Engrenaxes e cadea. Multiplicador de velocidades. Parafuso sen fin. 

-Outros mecanismos. Roda excéntrica. Leva. Parafuso e porca. Piñón e 

cremalleira. Trinquete. 

-Motores eléctricos. Motores térmicos. O motor de catro tempos. Turbina de 

vapor. Reactores. 

-Observación do funcionamento dalgunhas máquinas representativas. 

-Descrición do funcionamento de distintos sistemas mecánicos. 

-Resolución de problemas numéricos relacionados cos contidos que se abordan 

na unidade. 

-Interese por coñecer os principios científicos e técnicos nos que se fundamentan 

os distintos mecanismos e sistemas técnicos e que explican as súas 

características e funcións. 

6. OS CIRCUITOS ELÉCTRICOS 



 

 

- A corrente eléctrica 

- A carga eléctrica. Electricidade estática. Corrente eléctrica. Circuítos eléctricos. 

Símil hidráulico. 

- Circuítos eléctricos 

- Compoñentes dun circuíto eléctrico. Esquemas eléctricos. Conexións en serie e en 

paralelo.  

- Receptores eléctricos. Lámpadas. Electroimán. Motor eléctrico. Efectos da corrente 

eléctrica. 

- Elementos de manobra e control. Botón. Interruptor. Conmutador. Chave de 

cruzamento. 

- Montaxe e representación esquemática de circuítos eléctricos sinxelos.  

- Deseño e construción de compoñentes eléctricos sinxelos (botóns, interruptores, 

conmutadores, chaves de cruzamento, portalámpadas) para a montaxe da 

instalación eléctrica dunha máquina sinxela. 

- Conexión de diferentes compoñentes mecánicos e eléctricos. 

- Utilización correcta das ferramentas relacionadas coa montaxe de circuítos 

eléctricos. 

- Análise de obxectos técnicos que apliquen os efectos térmico, luminoso e magnético 

da corrente eléctrica. 

- Simulación de circuítos eléctricos empregando o software deseñado para iso. 

- Interese por participar con ideas e proxectos propios no traballo común. 

- Respecto das normas e criterios establecidos para a xestión dos recursos da aula 

taller. 

- Predisposición a utilizar materiais de refugallo na construción de elementos 

técnicos. 

- Magnitudes eléctricas 

- Intensidade. Tensión. Resistencia. Lei de Ohm. Circuitos en serie, paralelo e mixtos. 

- Resolución de problemas numéricos relacionados cos contidos que se desenvolven 

na unidade. 

SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS: 

1º TRIMESTRE: 



 

 

Contidos: 

Seguridade e hixiene no taller, ferramentas e materiais, método de proxectos a memoria 

e técnicas de construcción. 

Estruturas 

Debuxo técnico (perspectiva, vistas dun obxecto e representación acotada do mesmo), 

materiais de debuxo.  

A madeira. 

Procedementos:  

Análise e representación de obxectos mediante o boceto e as vistas de ditos obxectos. 

Realización da primeira parte do proxecto anual que consistirá na construción en 

madeira de diferentes maquetas correspondentes a escenas da película “El viaje de 

Chihiro” representando personaxes e partes da decoración que inclúen mecanismos 

variados , que posteriormente moverán algunhas das súas partes  grazas a uns pequenos 

motores de cc e terán instalación de electricidade con pequenas lámpadas de corrente 

continua. 

2ºTRIMESTRE: 

Contidos:  

Máquinas simples. 

Operadores mecánicos: mecanismos de transmisión de movemento. 

Procedementos:  

Realización de problemas numéricos relacionados co tema de operadores mecánicos. 

Continuación da segunda parte do proxecto cos seus correspondentes mecanismos de 

transmisión de movemento e a colocación dos motores. 

3º TRIMESTRE: 

Contidos: 

Circuitos eléctricos. 

Procedementos: 

Realización de problemas numéricos relacionados co tema de operadores eléctricos.  

Realización da terceira e última parte do proxecto que consistirá na instalación eléctrica 

da iluminación (circuitos sinxelos de corrente continua nos que se encendan dúas 

lámpadas mediante un interruptor e outras dúas mediante conmutadores). 



 

 

TRATARASE O TEMA DAS VIAXES ASOCIADO AO TRABALLO DA AULA 

TALLER E RELACIONADO CO PROXECTO DE CENTRO QUE TERÁ O NOME 

DE “AS VIAXES”. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES: 

2º DE ESO: 

1. A TECNOLOXÍA E A RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

- A tecnoloxía e a resolución de problemas 

- Os produtos da tecnoloxía. Efectos da tecnoloxía. 

- Identificación de problemas do contorno cotián que se poidan solucionar mediante a 

aplicación dunha solución técnica. 

- Valoración das achegas positivas da tecnoloxía. 

- Sensibilidade ante o impacto social e ambiental do avance tecnolóxico.  

- O lugar de traballo: a aula taller 

- Os recursos da aula taller. Como se traballa na aula taller. Normas de seguridade e 

hixiene. 

- Utilización de técnicas para o traballo en equipo. 

- O método de proxectos 

- A busca de solucións. Análise de obxectos. 

- A planificación do traballo. Repartición de tarefas. Presuposto. 

- A fabricación do obxecto. Trazado.  

- A memoria de taller. 

- Recompilación, selección e organización da información necesaria para solucionar 

un determinado problema tecnolóxico.  

- Deseño e construción de obxectos e sistemas técnicos que resolvan algúns 

problemas cotiáns. 

- Unión de pezas . 

- Interese por descubrir, analizar e resolver problemas do contorno cotián. 



 

 

- Actitude crítica ante calquera elemento do desenvolvemento tecnolóxico que supoña 

discriminación por razón económica, sexual, racial, etc., e predisposición a 

eliminalo. 

2. A EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN DE IDEAS 

 

- A expresión e comunicación de ideas 

- Debuxos. Maquetas e prototipos.  

- Realización de documentos técnicos sinxelos compostos de informacións de distinta 

natureza: textos, esquemas, diagramas, fotografías, debuxos técnicos, símbolos, etc. 

- Satisfacción pola precisión, exactitude, limpeza, orde e bo gusto na elaboración e a 

presentación de materiais gráficos. 

- O debuxo de obxectos  

- Soportes e instrumentos de debuxo. O papel. Os útiles de debuxo. O compás.  

- Os modelos e as regras. Regra graduada. Escuadro e cartabón. Transportador de 

ángulos. Modelos de curvas. 

- O bosquexo e o esbozo. 

- As vistas dun obxecto. Planta, alzado e perfil. 

- Lectura e interpretación de debuxos técnicos. 

- Utilización correcta dos materiais e instrumentos de debuxo técnico. 

- Representación de obxectos e sistemas técnicos sinxelos presentando algunhas 

vistas. 

- A medida e o trazado de pezas 

- Marcado. Medida de lonxitudes.  

- Medida de lonxitudes con diferentes útiles e instrumentos: regra graduada, cinta 

métrica, metro pregable, etc. 

- Trazado e marcado de pezas sobre madeira. 

- Predisposición á reciclaxe dos materiais utilizados na aula taller. 

3. OS MATERIAIS 

- Materiais e materias primas  



 

 

- A transformación dos materiais.  

- Observación, directa ou indirecta, do proceso de obtención, desde a materia prima 

ata as súas formas comerciais, dalgúns materiais de fabricación: aceiro, plásticos, 

algodón, etc. 

- Sensibilidade ante o impacto social e ambiental producido pola explotación, a 

transformación e o refugallo de materiais, así como ante o posible esgotamento dos 

recursos. 

- Propiedades dos materiais  

- Propiedades fisicoquímicas. Propiedades mecánicas. Propiedades ecolóxicas. 

Propiedades tecnolóxicas. 

- Identificación dos materiais utilizados na fabricación dalgúns produtos de uso 

cotián. 

- Aprecio da estética no momento da elección dos materiais que se van empregar. 

- Materiais e técnicas de fabricación 

- Materiais frecuentes na aula taller. Ferramentas coas que se traballa. 

- A madeira. Propiedades e usos. Os transformados da madeira. Fabricación manual 

con madeira. 

- Recuperación de materiais (madeira, folla de lata, cartón, plásticos, etc.) na 

realización dos proxectos. 

- Utilización de técnicas básicas de medida, trazado, conformación, unión e acabado 

no traballo con madeira e materiais metálicos, tendo en conta a prevención de 

riscos, a adecuación á tarefa e o mantemento. 

- Recoñecemento das posibilidades de uso dos materiais de refugallo na construción 

de obxectos e solucións técnicas. 

- Valoración das actuacións, as normas e as medidas de seguridade encamiñadas a 

previr os riscos que se derivan da realización de calquera traballo. 

 

4. ESTRUTURAS 

- As estruturas 

- Funcións que cumpren as estruturas. Condicións que debe cumprir unha estrutura. 

- Cargas e esforzos. Forzas que actúan sobre unha estrutura. Tipos de esforzo: 

tracción, compresión, flexión, torsión e cizalladura. 



 

 

- Elementos resistentes: piares, vigas, tirantes, escuadras, diagonais, arcos, unións e 

xuntas. 

- Análise da función que desempeñan os distintos elementos dunha estrutura, 

deseñada co fin de soportar e transmitir esforzos.  

- Recompilación, selección e organización da documentación necesaria para a 

realización dun proxecto técnico. 

- Estruturas de barras  

- Estruturas con armazón. Triangulación. Perfís. 

- Deseño e construción de estruturas que cumpran certos requisitos: materiais que se 

poden utilizar, dimensións, carga que deben soportar, etc. 

- Disposición e iniciativa persoal para organizar e participar solidariamente en tarefas 

de equipo. 

- Deseño, trazado, corte e unión de pezas de cartón, madeira e arame. 

- Actitude emprendedora e creativa ante problemas xurdidos na construción de 

obxectos e sistemas técnicos. 

5. OPERADORES MECÁNICOS 

-As máquinas simples. Os mecanismos 

-Pancas. Lei da panca. Vantaxe mecánica. Tipos de panca. 

- Manivela. Cegoñal. Biela. Biela manivela. 

-O torno e a polea. Polea fixa. Polea móbil. Polipasto. 

-Sistemas de transmisión. Rodas de fricción. Poleas e correa. Engrenaxes. 

Engrenaxes e cadea. Multiplicador de velocidades. Parafuso sen fin. 

-Outros mecanismos. Roda excéntrica. Leva. Parafuso e porca. Piñón e 

cremalleira. Trinquete. 

-Motores eléctricos. 

-Observación do funcionamento dalgunhas máquinas representativas. 

-Descrición do funcionamento de distintos sistemas mecánicos. 

-Resolución de problemas numéricos relacionados cos contidos que se abordan 

na unidade. 



 

 

-Interese por coñecer os principios científicos e técnicos nos que se fundamentan 

os distintos mecanismos e sistemas técnicos e que explican as súas 

características e funcións. 

6. OS CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

- A corrente eléctrica 

- A carga eléctrica. Electricidade estática. Corrente eléctrica. Circuítos eléctricos. 

Símil hidráulico. 

- Circuítos eléctricos 

- Compoñentes dun circuíto eléctrico. Esquemas eléctricos. Conexións en serie e en 

paralelo.  

- Receptores eléctricos. Lámpadas. Efectos da corrente eléctrica. 

- Elementos de manobra e control. Interruptor. Conmutador.  

- Montaxe e representación esquemática de circuítos eléctricos sinxelos.  

- Deseño e construción de compoñentes eléctricos sinxelos ( interruptores, 

conmutadores, portalámpadas) para a montaxe da instalación eléctrica dunha 

máquina sinxela. 

- Conexión de diferentes compoñentes mecánicos e eléctricos. 

- Utilización correcta das ferramentas relacionadas coa montaxe de circuítos 

eléctricos. 

- Interese por participar con ideas e proxectos propios no traballo común. 

- Respecto das normas e criterios establecidos para a xestión dos recursos da aula 

taller. 

- Predisposición a utilizar materiais de refugallo na construción de elementos 

técnicos. 

- Magnitudes eléctricas 

- Intensidade. Tensión. Resistencia. Lei de Ohm. Circuitos en serie, paralelo e mixtos. 

- Resolución de problemas numéricos relacionados cos contidos que se desenvolven 

na unidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

2º ESO 



 

 

-Valorar as necesidades do proceso tecnolóxico empregando a resolución técnica de 

problemas analizando o seu contexto, propoñendo solucións alternativas e 

desenvolvendo a máis axeitada. 

-Elaborar documentos técnicos empregando recursos verbais e gráficos. 

-Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os 

recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e 

respecto ao medio, e valorando as condicións do ámbito de traballo. 

-Describir propiedades básicas de materiais técnicos e as súas variedades 

comerciais: madeira, metais, materiais plásticos, cerámicos e pétreos. 

-Identificar os materiais técnicos en aplicacións comúns e emprega técnicas 

básicas de conformación, unión e rematado. 

-Representar mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos 

sinxelos, aplicando criterios de normalización. 

-Elaborar, almacenar e recuperar documentos en soporte electrónico que 

incorporen información textual e gráfica. 

-Analizar e describir nas estruturas do ámbito próximo os elementos resistentes e 

os esforzos a que están sometidos. 

-Identificar e manexar operadores mecánicos encargados da transformación e 

transmisión de movementos en máquinas. Explica o seu funcionamento no 

conxunto e, no seu caso, calcula a relación de transmisión. 

-Valorar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión noutras 

manifestacións enerxéticas. 

-Utiliza correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. 

-Deseñar e simular circuítos con simboloxía axeitada e monta circuítos formados 

por operadores elementais. 

-Acceder a internet para a utilización de servizos básicos: navegación para a 

localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal e 

publicación de información. 

 

 



 

 

 



 

 

 

3º CURSO de ESO:  

 
Obxectivos  

 

Contidos Criteros de avaliación   Estándares de aprendizaxe   

Competencias 

clave 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

Valorar as necesidades do proceso 

tecnolóxico empregando a resolución 

técnica de problemas analizando o 

seu contexto, propoñendo solucións 

alternativas e desenvolvendo a máis 

axeitada.  

Elaborar documentos técnicos 

empregando recursos verbais e 

gráficos. 

Realizar operacións técnicas previstas 

nun plan de traballo utilizando 

recursos materiais e organizativos 

con criterios de economía, seguridade 

e respecto ao medioambiente, e 

valorando as condicións do ámbito de 

traballo. 

Elaborar, almacenar e recuperar 

documentos en soporte electrónico 

que incorporen información textual e 

gráfica. 

Breve recordatorio dos seguintes temas: 

Seguridade e hixiene no taller, ferramentas 

e materiais, análise e representación de 

obxectos, normalización e materiais de 

debuxo, estructuras, método de proxectos, 

fases do método de proxectos e a memoria. 

Resolver problemas tecnolóxicos 

identificando os condicionantes, 

empregando os coñecementos precisos, 

propoñendo solucións variadas e 

desenvolvendo a máis axeitada nun 

contexto de traballo colectivo, e 

empregando adecuadamente os recursos de 

expresión e comunicación 

Realizar as operacións técnicas previstas 

nun plan de traballo utilizando os recursos 

materiais e organizativos con criterios de 

economía, seguridade e respecto ao 

ambiente e valorando as condicións do 

contorno de traballo. 

 

Resolve problemas tecnolóxicos 

identificando as necesidades tanto 

concretas como a nivel social edo 

mercado, empregando coñecementos 

previos adquiridos no curso anterior e 

propoñendo solucións diferentes a cada 

caso e sendo capaz de escoller a máis 

axeitada. 

Organiza o traballo de xeito coherente de 

modo que pode temporalizar en certa 

medida as diferentes tarefas na aula 

taller. 

Traballa de xeito colectivo con soltura e 

respectando as ideas e opinións dos 

compañeiros. 

Emprega vocabulario técnico e axeitado 

ao nivel do curso. 

Realiza operacións técnicas dentro do 

plan de traballo utilizando os recursos 

materiais, dixitais e organoizativos con 

CSC 

CD 

CAA 

CSIEE 



 

 

Acceder a internet para a utilización 

de servizos básicos: navegación para 

a localización de información, correo 

electrónico, comunicación intergrupal 

e publicación de información. 

 

criterios de economía, seguridade e 

respecto ao medioambiente. 

Mantén limpo e ordeado  o contorno de 

traballo. 

Bloque 2 .Materiais de construción e propiedades 

Describir propiedades básicas de 

materiais de construción e as súas 

variedades comerciais: madeira, 

metais, materiais plásticos, cerámicos 

e pétreos. Identificalos en aplicacións 

comúns e empregar técnicas básicas 

de conformación, unión e rematado. 

Recoñecer os diferentes tipos de 

ensaios de materiais e a súa 

aplicación e utilidade. 

Elaborar, almacenar e recuperar 

documentos en soporte electrónico 

que incorporen información textual e 

gráfica. 

Acceder a internet para a utilización 

de servizos básicos: navegación para 

a localización de información, correo 

electrónico, comunicación intergrupal 

e publicación de información. 

 

Materiais naturais, transformados e 

sintéticos. 

 

Fabricación manual. Fabricación 

industrial. Máquinas ferramenta. 

 

Procedementos de fabricación. Por 

deformación e moldeando. Por 

mecanizado. Por corte. Por soldadura. 

 

Impacto sobre os traballadores. Impacto 

sobre o ambiente. Os límites ao 

crecemento. 

 

Ensaios de materiais 

 

Sensibilización ante o impacto ambiental 

orixinado pola fabricación, o uso e o 

desaproveitamento de materiais non 

reciclables 

 

A sociedade sostible. Accións necesarias. 

Uso eficiente da enerxía. Xestión dos 

residuos. 

 

Identificación de materiais: pola súa 

textura, o seu brillo, a súa densidade, a súa 

Describir propiedades básicas de materiais 

de construción e as súas variedades 

comerciais: materiais plásticos, cerámicos 

e pétreos. Identificalos en aplicacións 

comúns e empregar técnicas básicas de 

conformación, unión e acabado. 

Diferenciar entre a fabricación manual e 

industrial e os diferentes métodos de 

fabricación: deformación, moldeado, 

mecanizado,corte, soldadura. 

Manter unha actitude crítica e responsable 

cara temas como o impacto sobre os 

traballadores,  ambiental e sobre o 

consumismo (desaproveitamento de 

materiais non reciclables) e o uso eficiente 

da enerxía. Tamén con respecto á 

tolerancia e á non discriminación laboral 

por sexo, raza ou condición social. 

Identificar diferentes materiais polas súas 

características físicas ( textura, brillo, 

cor...) 

Manipular e construir as maquetas 

Diferencia entre materiais naturais, 

transformados e sintéticos e os 

procedementos de fabricación. 

 

Recoñece as propiedades físicas de ditos 

materiais así como os diferentes ensaios 

a que son sometidos a  nivel de 

fabricación e  comercial. 

 

Mostra interese en valorar a necesidade, 

os beneficios e os inconvenientes que 

supón a fabricación e o uso dun obxecto 

tecnolóxico e sensibilidade polo medio 

ambiente. 

 

Mantén actitude crítica e responsable 

ante o impacto do proceso de fabricación 

sobre os traballadores, sobre o medio 

ambiente e sobre o consumismo 

(desaproveitamento de materiais non 

reciclables) e o uso eficiente da enerxía. 

Tamén con respecto á tolerancia e á non 

discriminación laboral por sexo, raza ou 

condición social. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CCEC 

CSC 

CSIEE 



 

 

cor, etc. 

 

Utilización correcta de ferramentas, 

máquinas e utensilios no traballo con 

distintos materiais, tendo en conta a 

prevención de riscos e a adecuación á 

tarefa e ao mantemento. 

 

Actitude crítica ante calquera elemento do 

desenvolvemento tecnolóxico que supoña 

discriminación por razón económica, 

sexual, racial, etc., e predisposición a 

eliminalo. 

 

 

utilizando correctamente as ferramentas no 

traballo con distintos materiais tendo en 

conta as normas de seguridade e hixiene na 

aula taller. 

 

 

 

Utiliza correctamente as ferramentas e 

máquinas no traballo con distintos 

materiais tendo en conta as normas de 

seguridade e hixiene na aula taller, á hora 

da construción das maquetas. 

 

 

 

Bloque 3. Deseño de vivendas. Planos de vivendas 

Representar mediante vistas e 

perspectivas os planos dunha vivenda 

unifamiliar e representando as 

diferentes instalacións, aplicando 

criterios de normalización. 

Elaborar, almacenar e recuperar 

documentos en soporte electrónico 

que incorporen información textual e 

gráfica. 

Acceder a internet para a utilización 

de servizos básicos: navegación para 

a localización de información, correo 

electrónico, comunicación intergrupal 

e publicación de información. 

 

Planos de vivendas, representación. en 

planta e alzados. Representación 

tridimensional. 

 

Orientación da vivenda e aforro 

enerxético. Aproveitamento da enerxía 

natural (luz e calor) e uso de enerxías 

renovables na vivenda. 

 

Deseño de interiores, funcionalidade, 

estética e comodidade na vivenda. 

 

Nocións básicas sobre Feng Shui  

Identificar e describir as etapas 

necesarias para a creación dunha maqueta 

dunha vivenda unifamiliar 

 desde o seu deseño ata a súa construción, 

investigar a súa influencia na sociedade e 

propor melloras desde o 

punto de vista tanto da súa utilidade como 

do seu posible impacto social. 

 

Representar mediante vistas (planta , 

alzados e vista tridimensional) os planos 

dunha vivenda unifamiliar, aplicando 

criterios de normalización. 

 
Recoñecer o aillamento necesario para 

unha vivenda sostible. 

Deseña un prototipo de vivenda que 

dá solución a un problema técnico, 

mediante o proceso de resolución de 

problemas tecnolóxicos (aillamento, 

orientación, aproveitamento dos recursos 

naturais..) 

 

Elabora a documentación 

necesaria para a planificación da 

construcción do prototipo (maqueta) 

 

Traballa en equipo de 

xeito responsable e respectuoso. 

 

Sabe utilizar as escalas e medidas 

normalizadas. 

 

Recoñece e representa as diferentes 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 



 

 

 

partes e estruturas dunha vivenda e 

utiliza os instrumentos necesarios para 

desenvolver o traballo tanto sobre papel 

como na maqueta en si. 

Elabora, almacena e recupera 

documentos en soporte electrónico que 

incorporen información textual e gráfica. 

Accede a internet para a utilización de 

servizos básicos: navegación para a 

localización de información, correo 

electrónico, comunicación intergrupal e 

publicación de información. 

 

Bloque 4. Instrumentos de medida, verificación e comparación 

Adquirir as destrezas básicas para o 

manexo de instrumentos de medida e 

cálculos en diferentes unidades. 

Elaborar, almacenar e recuperar 

documentos en soporte electrónico 

que incorporen información textual e 

gráfica. 

Acceder a internet para a utilización 

de servizos básicos: navegación para 

a localización de información, correo 

electrónico, comunicación intergrupal 

e publicación de información. 

 

 Metroloxía. Instrumentos utilizados. 

 

Instrumentos de verificación e 

comparación. 

 

Erros nas medicións 

 

Resolución de problemas numéricos 

relacionados cos contidos que se abordan 

na unidade. 

 

Recoñecer os diferentes instrumentos de 

medida, verificación e comparación tanto 

na realización de medidas lineais como 

angulares (de precisión ou non). 

 Resolver problemas relacionados cos 

instrumentos de medida e cambios de 

unidades dos distintos sistemas métricos. 

 

Recoñece e diferencia os instrumentos de 

medida lineais e angulares (de precisión 

ou non). 

 

Realiza os cálculos de transformación de 

unidades dun sistema a outro. 

 

Realiza cálculos de medida co calibre ou 

pé de rei utilizando as fórmulas para 

obter medidas de precisión. 

 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

 

Bloque 5. Enerxía eléctrica 

Valorar os efectos da enerxía 

eléctrica e a súa capacidade de 

Xeneración e transporte de enerxía 

eléctrica.Turbina. Coxeración. Centrais 

Coñecer a simboloxía eléctrica para o 

deseño dunha instalación nunha vivenda. 

Recoñece e utiliza a simboloxía eléctrica 

necesaria para o deseño da instalación 
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conversión noutras manifestacións 

enerxéticas. Utilizar correctamente 

instrumentos de medida de 

magnitudes eléctricas básicas. 

Deseñar e simular circuítos con 

simboloxía axeitada e montar 

circuítos formados por operadores 

elementais que traballen con corrente 

alterna. 

 

Identificar e conectar compoñentes e 

dispositivos eléctricos. Manexar a 

corrente alterna gardando as 

correspondentes medidas de 

seguridade. 

Elaborar, almacenar e recuperar 

documentos en soporte electrónico 

que incorporen información textual e 

gráfica. 

Acceder a internet para a utilización 

de servizos básicos: navegación para 

a localización de información, correo 

electrónico, comunicación intergrupal 

e publicación de información. 

 

 

térmicas. Centrais nucleares. Centrais 

hidroeléctricas. Centrais solares. Centrais 

eólicas. 

 

Transformadores. Instalacións de baixa 

tensión en vivendas.Tendidos eléctricos. 

Recoñecemento da importancia da enerxía 

eléctrica no ámbito doméstico e industrial. 

 

Respecto das normas e as precaucións 

necesarias para o emprego seguro da 

corrente eléctrica. 

 

Resolución de problemas numéricos 

relacionados cos contidos que se abordan 

na unidade. 

 

Predisposición ao aforro de enerxía 

eléctrica. 

 

 

 

Representar sobre o plano a instalación 

eléctrica mínima necesaria para unha 

vivenda unifamiliar. 

 

Deseñar e simular circuítos coa simboloxía 

adecuada e montar circuítos formados por 

operadores elementais de corrente alterna, 

nos que se empreguen os efectos da 

enerxía eléctrica e a súa capacidade de 

conversión noutras manifestacións 

enerxéticas, utilizando correctamente 

instrumentos de medida de magnitudes 

eléctricas básicas. 

 

Montar unha caixa de proteción, contador 

e cadro de mando así como diferentes 

circuitos dunha vivenda utilizando 

elementos reais con corrente alterna. 

 

dunha vivenda. 

 

Representa  sobre o plano a instalación 

eléctrica mínima necesaria para a 

vivenda unifamiliar deseñada. 

 

Deseña e simula circuítos coa simboloxía 

adecuada e montar circuítos formados 

por operadores elementais de corrente 

alterna. 

 

Monta unha caixa de proteción, contador 

e cadro de mando así como diferentes 

circuitos dunha vivenda utilizando 

elementos reais que funcionan con 

corrente alterna. 

 

Recoñece a importancia da enerxía 

eléctrica no ámbito doméstico e 

industrial. 

 

Ten predisposición ao aforro de enerxía 

eléctrica. 

 

Respecta as normas e as precaucións 

necesarias para o emprego seguro da 

corrente eléctrica. 
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Bloque 6. Enerxías renovables 



 

 

Procurar información sobre enerxías 

renovables e valorar a necesidade 

destas enerxías en relación co 

medioambiente. 

 

Manexar con soltura aplicacions 

informáticas que permitan procurar, 

almacenar, organizar, manipular, 

recuperar e presentar información, 

empregando de xeito habitual  

as redes de comunicación 

Elaborar, almacenar e recuperar 

documentos en soporte electrónico 

que incorporen información textual e 

gráfica. 

Acceder a internet para a utilización 

de servizos básicos: navegación para 

a localización de información, correo 

electrónico, comunicación intergrupal 

e publicación de información. 

 

 

Tipos de enerxías renovables.  

Sensibilidade fronte ao uso das enerxías 

renovables como alternativa futura na 

xeración de enerxía eléctrica. 

 

Manexo do ordenador e uso e 

procesamento da información. 

 

Elaboración dunha presentación en Power 

Point e exposición oral do tema coa axuda 

da mesma. 

 

Realizar procura de información sobre as 

diferentes formas de xeneración e 

transporte de enerxía eléctrica e enerxías 

renovables.  

 

Manter unha actitude crítica sobre o futuro 

das enerxías e a súa relación co deterioro 

do medioambiente. 

 

 Presentar o traballo realizado en soporte 

informático ao resto do grupo 

expresándose con fluidez utilizando un 

vocabulario axeitado con termos técnicos 

 

Elaborar, almacenar e recuperar 

documentos en soporte electrónico que 

incorporen información textual e gráfica.  

Manexar con soltura internet tanto en 

navegación como para a procura de 

información, comunicación intergrupal e 

publicación da mesma. 

Manexa  con soltura o ordenador na 

procura de información. 

 

Mantén una actitude crítica sobre o 

futuro das enerxías e o problema da 

contaminación ambiental e consumo 

enerxético. 

Elabora documentos en soporte 

electrónico para a súa posterior 

presentación ante o grupo. 

 

Exprésase con fluidez utilizando un 

vocabulario axeitado con termos 

técnicos. 

Elabora, almacena e recupera 

documentos en soporte electrónico que 

incorporen información textual e gráfica. 

 

Accede a internet para a utilización de 

servizos básicos: navegación para a 

localización de información, correo 

electrónico, comunicación intergrupal e 

publicación de información. 
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Bloque 7. Outras instalacións nas vivendas 

Recoñecer os diferentes tipos de 

instalacións da vivenda (a excepción 

das de electricidade que forman parte 

do bloque 5) e saber como realizar as 

mesmas tanto sobre plano en papel 

como simuladas sobre unha maqueta: 

Valorar as vantaxes e inconvintes das 

Necesidade de dispoñer dunhas 

instalacións para a mellora da calidade de 

vida do ser humano. 

 

 Instalacións relacionadas coa auga. 

Circuito de distribución de auga 

corrente.Elementos fundamentais e 

finalidade dos mesmos. 

 Representar circuítos de auga, calefacción 

e gas sobre o plano coa simboloxía 

adecuada e montar circuítos formados por 

operadores elementais, utilizando 

correctamente instrumentos de medida de 

magnitudes básicas. 

 

Deseñar e simular circuítos de auga, 

Representa os circuitos correspondentes 

ás instalación de auga , gas e calefacción 

e utiliza a simboloxía correctamente 

tanto no plano en papel como na maqueta 

axudándose de ferramentas informáticas 

para procurar información relacionada co 

tema.  

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 



 

 

diferentes fontes de calor e 

instalacións de gas e auga na vivenda, 

así como a necesidade de xestionar as 

augas sucias e pluviais. 

Elaborar, almacenar e recuperar 

documentos en soporte electrónico 

que incorporen información textual e 

gráfica. 

Acceder a internet para a utilización 

de servizos básicos: navegación para 

a localización de información, correo 

electrónico, comunicación intergrupal 

e publicación de información. 

 

  

Circuitos para a evacuación de augas 

residuais e pluviais. Redes de saneamento. 

Elementos fundamentais e finalidade dos 

mesmos. 

 

Circuitos de calefacción. Fenómenos 

físicos relacionados coa calefacción. 

Radiación, condución e convección. 

Calefacción central por auga e solo 

radiante. 

  

Instalacións de gas. Gas natural e gas 

cidade. Instalacións de gas licuado. 

Sensibilidade fronte ao uso das enerxías 

renovables como alternativa futura na 

xeración de calor para sistemas de 

calefacción. 

 

calefacción e gas sobre unha maqueta 

utilizando como guía os planos previos. 

 Manter una actitude de sensibilización 

ante o impacto ambiental provocado polo 

uso das enerxías e o consumo da mesma e 

da auga. 

Recoñecer a necesidade de abastecemento 

de auga e eliminación das augas sucias e 

pluviais,a sí como de subministrar un 

sistema de calefacción eficiente para as 

vivendas. 

Mantén una actitude de sensibilización 

ante o impacto ambiental provocado polo 

uso das enerxías e o consumo da mesma 

e da auga. Mostra unha actitude 

responsable ao respecto do aforro 

enerxético e da auga. 

 

 



 

 

SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS: 

1º TRIMESTRE: 

Contidos: 

Metroloxía 

Planos de vivendas. 

Materiais de construción.  

Procedementos: 

Realización da primeira parte do proxecto. O proxecto a realizar ó longo do curso será o 

plano de diferentes vivendas típicas de distintos lugares do mundo e ás que se lle fará a 

instalación eléctrica e de calefacción e auga quente e fría, aplicando ademáis sistemas 

de enerxía renovables como a enerxía solar, xeotérmica, eólica.... O traballo práctico 

neste primeiro trimestre consistirá na realización dos planos da vivenda e a maqueta da 

mesma en cartón ou un material similar de fácil manipulación cos mobles feitos a escala 

utilizando material de refugallo. 

2º TRIMESTRE: 

Contidos: 

Xeneración e transporte de enerxía eléctrica. 

Instalacións eléctricas de baixa tensión. 

Procedementos: 

Realización de problemas numéricos relacionados co tema de instalacións eléctricas en 

vivendas. Construción de paneis eléctricos con lámpadas que se encendan dende un, 

dous e tres puntos así coma a instalación de tomas de corrente alterna e fabricación de 

alargadeiras. Realización da instalación eléctrica da vivenda con corrente alterna. 

Representación da instalación eléctrica sobre a maqueta. 

3º TRIMESTRE: 

Contidos: 

Instalación de auga, gas e calefacción nunha vivenda unifamiliar e en edificios, 

instalacións alternativas con enerxías renovables e electrodomésticos. 

 Enerxías alternativas. 

Procedementos: 



 

 

Conclusión do proxecto coa simulación da instalación dos circuitos de auga quente e 

fría e do sistema de calefacción con caldeira e con enerxía solar. Colocación de placas 

solares na maqueta da vivenda. 

TRATARASE O TEMA DE AFORRO ENERXÉTICO E COIDADO DO 

MEDIOAMBIENTE DENTRO DO ÁMBITO DA TECNOLOXÍA E O TEMA DO 

TRANSPORTE E AS DIFERENZAS ENTRE OS TIPOS DE VIVENDAS ARREDOR 

DO PLANETA, ESTO ÚLTIMO RELACIONADO CO PROXECTO DE CENTRO 

DESTE CURSO. 

4º CURSO ESO: 

OBXECTIVOS XERAIS EN 4º DE ESO: 

 Valorar as necesidades do proceso tecnolóxico empregando a resolución técnica 

de problemas analizando o seu contexto, propoñendo solucións alternativas e 

desenvolvendo a máis axeitada. Elaborar documentos técnicos empregando 

recursos verbais e gráficos. 

 Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os 

recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e 

respecto ao medioambiente, e valorando as condicións do ámbito de traballo. 

 Describir propiedades básicas dos sistemas eléctronicos identificando os 

compoñentes máis comúns nos circuitos electrónicos. Deseñar e simular 

circuítos con simboloxía axeitada e montar circuítos formados por operadores 

elementais. 

 Representar mediante vistas e perspectivas os planos correspondentes aos 

diferentes circuitos, aplicando criterios de normalización. 

 Elaborar, almacenar e recuperar documentos en soporte electrónico que 

incorporen información textual e gráfica. 

 Identificar e manexar operadores hidráulicos e pneumáticos encargados da 

transformación e transmisión de movementos en máquinas. Explicar o seu 

funcionamento no conxunto e realizar os cálculos necesarios para as distintas 

instalacións. Deseñar e simular circuítos con simboloxía axeitada e montar 

circuítos formados por operadores elementais que traballen con fluídos. 

 Valorar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión noutras 

manifestacións enerxéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de 

magnitudes eléctricas básicas.  

 Procurar información sobre o mundo empresarial e laboral e valorar a 

necesidade dunha formación axeitada para a consecución dun traballo ben feito e 

xustamente remunerado. 

 Acceder a internet para a utilización de servizos básicos: navegación para a 

localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal e 

publicación de información. 

 

CONTIDOS: 

1. ELECTRÓNICA 



 

 

Compoñentes electrónicos: Resistencias fixas e variables. Placas para montaxe de 

circuitos: de prototipo e de circuito pre-impreso. Condensadores: Capacidade, 

características, de valor fixo, variables e axustables. Bobinas.Transisitor:bipolar e 

unipolar. Optoelectrónica: transmisión por fibra óptica.Altofalantes. Micrófono. 

Control eléctrico-electrónico: Circuitos controlados con relés. Control do sentido de 

xiro dun motor: circuito inversor con relés. Control do sentido da corrente:Diodo e 

diodo LED. Resistencia e código de cores. Control do alumbrado público: 

potenciómetro, transistor e LDR. Circuito de temporización: condensador. Control da 

temperatura: termoresistencia NTC e PTC 

Electrónica dixital: Portas lóxicas OR, AND,e NOT (táboa de verdade, función lóxica e 

representación eléctrica e electrónica) e portas NAND e NOR. Resolución de circuitos: 

construción da táboa de verdade, atopar a función lóxica, simplificación de funcións e 

mapas de Karnaugh. Leis de Morgan: implementación de circuitos con portas NAND. 

2.A ENERXÍA ELÉCTRICA 

Recoñecemento da importancia da enerxía eléctrica no ámbito doméstico e 

industrial.Predisposición ao aforro de enerxía eléctrica. 

Interese por coñecer os principios científicos que subxacen no funcionamento dos 

compoñentes e sistemas técnicos. 

Tipos de enerxías renovables. Sensibilidade fronte ao uso das enerxías renovables como 

alternativa futura na xeración de enerxía eléctrica. 

 

3. PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

Elementos básicos dos circuitos pneumáticos: produción e tratamento do aire 

comprimido , compresor de pistón monofásico e de pistón trifásico.Regulación e 

control, válvulas.Cilindros pneumáticos de efecto simple e de dobre efecto. Simboloxía. 

Aplicacións a casos práticos. 

Circuitos hidráulicos: Similitudes cos circuitos pneumáticos . Simboloxía. Aplicacións a 

casos prácticos. 

4.SOLDADURA 

Ferramentas e procesos de soldadura: tipos de ferramentas . Soldadura branda. 

5. O MERCADO 

O mercado: sistema de libre empresa. Oferta e demanda. Sistemas de 

produción.Normalización e organismos de normalización. 

6. DESEÑO E MELLORA DE PRODUTOS 



 

 

Deseño e mellora de produtos: Descubrir as necesidades do consumidor.Ideas. 

Investigación. Intereses dos consumidores por novos produtos: estudo de mercado, 

oferta e demanda,estudo de factibilidade, análise do consumo,tendencias 

estacionais,análise de mercado, competencia e análise de mercado. Deseño: procesos de 

fabricación, utilización, ergonomía, resistencia e representación gráfica do obxecto. 

Fabricación e planificación da produción. 

Control de calidade e empaquetado: control de calidade do produto e do proceso. 

Métodos de control e ferramentas empregadas. Defectos típicos. Empaquetado. 

Almacenamento. 

Marketing: Análise de mercado. Publicidade. Vendas. Distribución. Reciclado. A 

garantía. Dereitos e deberes dos/as consumidores/as. 

SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS: 

1º TRIMESTRE: 

Contidos: 

Breve recordatorio dos seguintes temas: Seguridade e hixiene no taller, ferramentas e 

materiais, análise e representación de obxectos, normalización e materiais de debuxo, 

método de proxectos, fases do método de proxectos e a memoria. Electricidade e 

instacións básicas na vivenda. 

Electrónica básica. 

Compoñentes electrónicos. 

Control eléctrico-electrónico  

Electrónica dixital. 

Procedementos: 

Realización da primeira parte do proxecto. O proxecto a realizar ao longo do curso 

consistirá nunha  maqueta do mapa da liña de ferrocarril que percorre europa e sobre a 

que se representarán monumentos de diferentes cidades polas que transcorre dita liña (o 

London Eye en Londres, Torre Eiffel en París...) que estará relacionada co Proxecto de 

Centro escollido para este curso e que trata sobre as viaxes e na que irán incluíndo 

circuitos eléctricos, electrónicos e pneumáticos e operadores mecánicos necesarios para 

asimulación do movemento das diferentes partes da maqueta a medida que se vaia 

impartindo a materia en cada trimestre. Realizarán neste primeiro trimestre unha serie 

de circuitos electrónicos, sobre papel e na práctica, nos que se utilizarán diferentes 

compoñentes e que serán incluídos na maqueta. 

Realización de problemas numéricos relacionados coas portas lóxicas, a resolución de 

circuitos e as Leis de Morgan.  

2º TRIMESTRE: 



 

 

Contidos: 

Operadores mecánicos. 

Elementos básicos dos circuitos pneumáticos. 

Circuitos hidráulicos. 

Procedementos: 

Realización de problemas numéricos relacionados co tema de pneumática e hidráulica e 

operadores mecánicos. 

Construción dun ascensor e/ou outro mecanismo pneumático que conteña certos 

operadores mecánicos tales como poleas ou engrenaxes e que formará parte da maqueta.  

3º TRIMESTRE: 

Contidos: 

Ferramentas e procesos de soldadura. 

Enerxías renovables. 

O mercado. 

Deseño e mellora de produtos. 

Control de calidade e empaquetado. 

Marketing. 

Procedementos: 

Conclusión do proxecto coa simulación da instalación dos circuitos eléctricos, 

electrónicos e pneumáticos.  

Realización de Power Point sobre enerxías renovables e exposición oral sobre os 

mesmos. 

Simulación da creación dunha empresa (axencia de viaxes) e utilización do xogo 

“Laboratorio Empresarial: el espíritu emprendedor motor de futuro” subministrado aos 

centros educativos polo Ministerio de Economía e Ministerio de Educación, Cultura e 

Deporte. (Esta última parte estará suxeita ao desenvolvemento do proxecto e é posible 

que non se poida levar a cabo) 

Realización de traballos e/ou procura información sobre o mundo laboral e empresarial. 

TRATARASE O TEMA DAS VIAXES RELACIONADO CO PROXECTO DE 

CENTRO. 



 

 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES: 

4º DE ESO : 

1. ELECTRÓNICA 

Compoñentes electrónicos: Resistencias fixas e variables. Placas para montaxe de 

circuitos.  

Condensadores: Capacidade, características. Bobinas.Transistor:bipolar e unipolar.  

Altofalantes. Micrófono. 

Control eléctrico-electrónico: Circuitos controlados con relés.  

Control do sentido de xiro dun motor: circuito inversor con relés.  

Control do sentido da corrente:Diodo e diodo LED. Resistencia e código de cores.  

Potenciómetro, transistor e LDR. Circuito de temporización: condensador.  

Control da temperatura: termoresistencia NTC e PTC 

Electrónica dixital: Portas lóxicas OR, AND,e NOT (táboa de verdade, función lóxica e 

representación eléctrica e electrónica) e portas NAND e NOR. Resolución de circuitos: 

construción da táboa de verdade, atopar a función lóxica, simplificación de funcións e 

mapas de Karnaugh. Leis de Morgan: implementación de circuitos con portas NAND. 

Sensibilización ante o impacto ambiental orixinado pola fabricación, o uso e o 

desaproveitamento de materiais non reciclables. 

2. PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

Elementos básicos dos circuitos pneumáticos: produción e tratamento do aire 

comprimido , compresor de pistón monofásico e de pistón trifásico.Regulación e 

control, válvulas. 

Cilindros pneumáticos de efecto simple e de dobre efecto. Simboloxía. Aplicacións a 

casos práticos. 

Circuitos hidráulicos: Similitudes cos circuitos pneumáticos . Simboloxía. Aplicacións a 

casos prácticos. 

3.ENERXÍA ELÉCTRICA 

Tipos de enerxías renovables. Sensibilidade fronte ao uso das enerxías renovables como 

alternativa futura na xeración de enerxía eléctrica. 

 



 

 

4. SOLDADURA 

Ferramentas e procesos de soldadura: tipos de ferramentas . Soldadura branda. 

5. O MERCADO 

O mercado: sistema de libre empresa. Oferta e demanda. Sistemas de 

produción.Normalización e organismos de normalización. 

6. DESEÑO E MELLORA DE PRODUTOS 

Deseño e mellora de produtos: Descubrir as necesidades do consumidor.Ideas.  

Investigación. Intereses dos consumidores por novos produtos: estudo de mercado, 

oferta e demanda,estudo de factibilidade, análise do consumo,tendencias 

estacionais,análise de mercado, competencia e análise de mercado.  

Deseño: procesos de fabricación, utilización, ergonomía, resistencia e representación 

gráfica do obxecto. Fabricación e planificación da produción. 

Control de calidade e empaquetado: control de calidade do produto e do proceso. 

Métodos de control e ferramentas empregadas. Defectos típicos. Empaquetado. 

Almacenamento. 

Marketing:Análise de mercado. Publicidade. Vendas. Distribución. Reciclado. A 

garantía. Dereitos e deberes dos/as consumidores/as. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

4º ESO  

-Resolver problemas tecnolóxicos identificando os condicionantes, empregando os 

coñecementos precisos, propoñendo solucións variadas e desenvolvendo a máis axeitada 

nun contexto de traballo colectivo, e empregando adecuadamente os recursos de 

expresión 
e comunicación.

 

-Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos 

materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto ao ambiente e 

valorando as condicións do contorno de traballo. 

-Identificar e conectar compoñentes físicos dun ordenador e outros dispositivos 

periféricos e explicar o seu funcionamento. Manexar o contorno gráfico dos sistemas 

operativos como interface de comunicación coa máquina. 

-Describir propiedades dos compoñentes electrónicos básicos e montar circuitos 

sinxelos. Representar mediante a simboloxía correspondente os diferentes circuitos.  

- Aprender técnicas de soldadura branda que lles permitan realizar as conexións nos 

circuitos electrónicos. 



 

 

-Elaborar, almacenar e recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 

información textual e gráfica. 

-Representar mediante a simboloxía correspondente diversos circuitos pneumáticos e 

implementalos utilizando os coñecementos adquiridos de pneumática e 

electropneumática. 

-Identificar, manexar e aplicar operadores mecánicos encargados da transformación e 

transmisión de movementos para deseñar obxectos técnicos, explicando o 

funcionamento dos operadores no conxunto. 

-Deseñar e simular circuítos coa simboloxía adecuada e montar circuítos formados por 

operadores elementais, nos que se empreguen os efectos da enerxía eléctrica, electrónica 

e pneumática e a súa capacidade de conversión noutras manifestacións enerxéticas, 

utilizando correctamente instrumentos de medida de magnitudes básicas. 

-Acceder á internet para a utilización de servizos básicos: navegación para a 

localización de información, correo electrónico, comunicación no grupo e publicación 

de información. 

 

EN TODOS OS CURSOS TRATARASE O TEMA DAS VIAXES DENTRO DO 

ÁMBITO DA TECNOLOXÍA E RELACIONADO CO PROXECTO DE 

CENTRO. 

**Tódolos alumnos presentarán a memoria ou os planos correspondente a cada 

parte do proxecto. 

COMPETENCIAS NA ÁREA DE TECNOLOXÍA: 

-Predisposición a considerar de xeito equilibrado os valores técnicos, funcionais e 

estéticos dos materiais. 

-Sensibilidade ante o impacto social e medioambiental producido pola actividade 

tecnolóxica.  

-Interese por coñecer a constitución e funcionamento dos produtos tecnolóxicos. 

-Valoración positiva de actitudes de compañeirismo, traballo en grupo, respecto, 

tolerancia e autoestima. 

-Coñecemento dalgúns dos principais problemas do mundo actual (escasez de enerxía, 

cambio climático, comtaminación...). 

-Procura e manexo da información en enciclopedias interactivas e outros soportes 

multimedia. 

-Adquisición do vocabulario específico relacionado con cada unidade. 



 

 

-Fomento de actitudes responsables de consumo racional. 

-Relación dos coñecementos adquiridos nas distintas áreas. 

-Autoavaliación dos coñecementos e logros adquiridos. 

-Predisposición ao aforro de enexía. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE: 

As competencias básicas que debe tener o alumno/a cando finaliza o ensino obrigatorio 

para enfrentarse aos retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT) 

 Competencia dixital (CD) 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

CCL: 

Nesta materia, esta competencia alcánzase mediante a adquisición dun vocabulario 

propio utilizado na procura, análise, selección, resumo e comunicación da 

información, á que contribúen tamén a lectura, interpretación e redacción de 

informes documentos (memoria de taller). 

Por outra banda o alumnado aprende a comunicarse utilizando a liguaxe oral e escrita 

utilizando a terminoloxía técnica e tecnolóxica cada vez con máis soltura. 

CMCCT: 

Mediante o uso instrumental das ferramentas matemáticas (medición e cálculo de 

magnitudes, uso das escalas, lectura e interpretación de gráficos, resolución de 

problemas, realización de planos...), esta competencia permite que o alumno/a 

comprobe a aplicabilidade real dos coñecementos matemáticos na súa vida diaria. 

O alumno/a utiliza os números e as súas operacións básicas, símbolos e formas de 

expresión e de razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para 

coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciales da realidade e para resolver 

problemas relacionados coa vida cotiá, a tecnoloxía e o mundo laboral, e aprende a 

aplicar destrezas e actitudes que lle permitan razoar matemáticamente, expresarse e 

comunicarse na linguaxe matemática e integrar o coñecemneto matemático coa 

realidade tecnolóxica. 

CSC : 



 

 

Esta competencia adquírese mediante o coñecemento e comprensión de obxectos, 

procesos, sistemas e entornos tecnolóxicos, e a través do desenvolvemento de destrezas 

e habilidades técnicas para manipular obxectos. Ese coñecemento dos obxectos e do 

proceso no que se inserta a súa fabricación permitiralle ao alumno/a actuar para 

conquerir un contorno máis saudable e para consumir máis racionalmente. 

Así mesmo, a área de Tecnoloxía contribúe a esta competencia promovendo a 

adquisición dun pensamento tecnolóxico-racional que permite interpretar a información 

e tomar decisións con autonomía e iniciativa persoal, así como utilizar valores éticos na 

toma de decisiones persoais, sociais e medioambientais. 

Esta competencia implica comprender a realidade social na que se vive, afrontar os 

conflictos con valores éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns dende unha 

actitude solidaria e responsable o cal comeza a ser unha realidade no momento en que o 

alumnado aprende a traballar na aula-taller en grupo asumindo unha actitude de 

colaboración, respecto e tolerancia cara aos seus compañeiros e ao traballo que estes 

realizan. 

Dende o punto de vista tecnolóxico-social foméntanse actitudes de consumo 

responsable e hábitos de limpeza e reciclaxe de residuos e de coidado  medioambiental. 

 

CD: 

A área de Tecnoloxía fomenta habilidades para a procura, procesado e comunicación da 

información así como a súa transformación en coñecemento. Trabállase o acceso e 

selección da información ata o seu uso e transmisión en diferentes soportes, incluindo a 

utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial 

nesta área.  

Comprende tamén a utilización de recursos tecnolóxicos para resolver problemas de 

xeito eficiente e ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración da información de que 

se dispón. 

 

CCEC: 
A área de tecnoloxía axuda a desenvolver a capacidade artística e creadora do alumno/a 

e a valorar os aspectos relacionados co medio cultural e artístico que nos rodea 

axudando ao enriquecemento persoal e valorando o patrimonio cultural do noso pobo. 

CAA: 

O desenvolvemento de estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos permite ao 

alumnado acandar esta competencia, así como familiarizarse coas habilidades cognitivas 

que lle facilitan, en xeneral, a aprendizaxe. 

CSIEE : 



 

 

Esta competencia adquírese pola posta en práctica da propia metodología desta materia 

para abordar os problemas tecnolóxicos: planteamento do problema, planificación do 

proxecto, execución, avaliación, propostas de mellora... Da misma forma, permite 

desenvolver cualidades persoais como a iniciativa, a superación personal, a 

perseverancia, a autonomía, a autocrítica, a autoestima... 

Os proxectos de taller están pensados para que o alumnado teña á posibilidade de optar 

con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver as opcións 

escollidas e facerse responsable delas, tanto no ámbito persoal como no social ou 

laboral.  

A adquisición desta competencia implica ser creativo, innovador, responsable e crítico 

na realización de proxectos individuais ou colectivos, o cal está íntimamente vinculado 

co desenvolvemento da área de Tecnoloxía. 

 

 

Darase prioridade e reforzaranse os puntos débiles detectados para acadar estas 

competencias a partires dos datos recollidos tras a elaboración da Memoria Anual, 

sobre todo na competencia matemática, nos contidos da área de tecnoloxía que 

poideran estar relacionados como a incorporación do plantexamento de ecuacións 

para resolver problemas, estratexias e resolución de problemas analizando o 

enunciado, emprego de números decimais para o intercambio de información e 

comprobación da coherencia das solucións obtidas. 

Non se descoidarán algunhas das carencias detectadas na competencia lingüística 

como, por exemplo, encadear axeitadamente as ideas,utilizar recursos para explicar 

causas e consecuencias, expoñer opinións e xuízos propios con argumentos razoados, 

organizar nun esquema a información obtida, identificar significados contextuais de 

enunciados e elaborar conclusión a partires dos datos obtidos. 

METODOLOXÍA XERAL: 

A metodoloxía a seguir permitirá a participación activa dos/as alumnos/as e 

corresponderá á profesora a tarefa de definir a finalidade de cada proxecto e as 

características xerais do produto a obter. O alumno/a tomará decisións en aspectos como 

a forma, dimensións, melloras construtivas ou de funcionamento, materiais, etc. 

Procurarase incorporar ao seu vocabulario termos técnicos básicos e tamén terase moi 

en conta o control do risco no manexo de ferramentas e da limpeza do taller.  

En relación cos materiais didácticos, a súa selección terá en conta a existencia dunha 

variedade educativa polo que deberán ofrecer unha gama de actividades que responda a 

diferentes graos de aprendizaxe. Utilizarase, aparte do material de taller, material 

impreso como enciclopedias, revistas, xornais e libros de consulta e tamén material 

audiovisual e informático.  

Non será utilizado un único libro de texto xa que ningunha editorial oferta textos que 

conteñan todas as unidades didácticas completas e, polo tanto, o Departamento de 



 

 

Tecnoloxía considera que é máis efectiva a utilización de diferentes unidades sacadas de 

libros de distintas editoriais. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

Do proceso de aprendizaxe dos alumnos e alumnas. 

O método de avaliación empregado será a avaliación continua, de xeito que, en cada 

intre no que se facilita unha cualificación, esta englobará todas as actividades avaliadas 

ata ese intre, no periodo formativo correspondente. 

Dentro de cada unha das unidades didácticas avaliaranse conceptos, procedementos e 

actitudes co fin de cuantificar o grao de cumprimento dos criterios de avaliación e 

obxectivos correspondentes de cada unidade didáctica. 

Propóñense como procedementos de avaliación os seguintes instrumentos: 

- Observación sistemática na clase: o alumno/a atende, mostra interese, fai preguntas, 

segue o procedemento de traballo establecido, respecta as normas de seguridade e 

hixiene, colabora e axuda aos demais. 

- Intercambios orais cos alumnos/as: emprega palabras técnicas axeitadas e domina os 

conceptos en diálogos, presentacións de memorias, postas en común, etc. 

- Caderno de traballo: leva as tarefas ao día, completa as actividades na casa, toma nota 

dos resumos e esquemas, coida a ortografía, a presentación e a limpeza. 

- Proxectos: elaboración de documentación, presentación e limpeza, normalización e 

simboloxía, claridade de contidos e síntese, expresión escrita, deseño, método de 

traballo, funcionamento do obxecto construido, calidade de acabado e estética. 

- Probas escritas: para superalas deberá responder correctamente aos contidos mínimos 

e valorar a adquisición de conceptos, comprensión e razoamento mediante probas 

específicas abertas, pechadas, exposición dun tema,resolución de exercicios, etc. 

- Elaboración de traballos individuais ou en grupo para casa e na aula: seleción correcta 

de información asociada ao tema, presentación, coherencia no texto, etc. 

- Enquisas de autoavaliación, nas que se recollan aspectos básicos dos contidos. Moi 

indicados para que os alumnos/as coñezan as súas dúbidas antes da realización das 

actividades finais de avaliación en cada unha das UD. Valoraranse de xeito informativo. 

Do proceso de ensino e da práctica docente. 

Para avaliar a súa propia práctica docente, a profesora utilizará instrumentos como: 

- Cuestionarios aos alumnos/as e aos pais/nais. 

 Intercambios orais: entrevista con alumnos/as e pais/nais, debates, reunións con 

pais e nais, … 



 

 

 Resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos/as. 

Da Programación Didáctica. 

Realizarase ao longo de todo o curso e moi especialmente ao finalizar este, durante a 

preparación da memoria final. Nela avaliaranse os resultados que do proceso de 

aprendizaxe e da propia práctica docente,tivera obtido a profesora, así como o estudio 

comparativo con cursos anteriores dos resultados finais obxectivos e subxectivos 

(motivación do alumnado, interese pola asignatura en todos os cursos, ...), da 

aprendizaxe dos alumnos. Os resultados os utilizará a Xefa do Dpto. para realizar as 

modificacóns precisas sobre esta programación.  

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

Os parámetros de avaliación serán, por un lado, as probas escritas e o traballo 

desenvolvido nas clases e o caderno de clase, e, por outro, o traballo de taller, é dicir, a 

capacidade construtiva do/a alumno/a e a memoria que acompañe ao traballo práctico. 

PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL: 

Realizarase unha avaliación inicial, incidindo na obtención de información sobre os 

coñecementos previos do alumnado na materia e o grao de desenvolvemento das 

competencias clave. Farase no curso de 2º de ESO xa que é o alumnado que se 

incorpora novo á área de Tecnoloxía xa que en 3º e 4º de ESO a profesora xa ten unha 

idea clara das caracteríasticas do alumnado en canto a capacidades e carencias por ser 

este un Centro con unha ratio reducida de alumnos/as. Nembargantes, haberá que 

prestar atención ao posible alumnado de nova incorporación nos cursos de 3º e 4º da 

ESO. 

 

A avaliación incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior e 

completarase coa información obtida a través da persoa titora. 

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao 

desenvolvemento do currículo así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo 

e recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno.  

 

Análise de casos particulares: 
 

Recollerase información relativa a aqueles alumnos que sobresaian, por defecto ou por 

exceso, nalgúns dos aspectos que se especifican a continuación.  

• Lectura (silenciosa): Comprende o que le.  

• Expresión oral: Exprésase con fluidez, facéndose entender.  

• Expresión escrita:. Elabora un texto de forma organizada, mantendo a coherencia e a 

cohesión das ideas, respectando a convención ortográfica e respectando os criterios de 

corrección.  

• Comprensión oral/escrita: Distingue as ideas principais das secundarias. 

Resume/esquematiza un texto.  

• Razoamento lóxico: Ante unha situación problemática, sigue un proceso de 

razoamento lóxico para resolvela e, é capaz de extraer conclusións.  

• Integración social: Relaciónase adecuadamente cos seus compañeiros e profesores, así 

como cos demais membros da comunidade educativa.  

• Actitude diante do estudio: Traballa con regularidade e de forma organizada. Participa 



 

 

activamente no desenvolvemento das clases. Asiste ó centro de forma continua e 

cumpre co horario escolar.  

 

Unha vez acabada a avaliación inicial farase unha reunión co profesor-titor do grupo e 

coa orientadora para comentar os principais necesidades e acadar acordos para aqueles 

alumnos que, por diferentes motivos, requiran unha atención máis personalizada.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

2º DE ESO 

 Instrumentos de cualificación: 

 

A. Probas prácticas(prácticas de taller e memoria do proxecto) 50% 50% 

 

B. Probas escritas e traballos documentais 50%. 

A actitude e o traballo diario na clase e na aula taller serán deter- 

minantes á hora de aprobar. 

 50% 

 

3º DE ESO  

 

 Instrumentos de cualificación: 

 

A. Probas prácticas(planos e prácticas de taller) 50% 50% 

 

 

B. Probas escritas e traballos documentais 50% 

A actitude e o traballo diario na clase e na aula taller serán  

determinantes á hora de aprobar. 

4º DE ESO  

 Instrumentos de cualificación: 

 

A. Probas prácticas(prácticas de taller e memoria do proxecto) 50% 50% 

 

B. Probas escritas e traballos documentais 50% 

A actitude e o traballo diario na clase e na aula taller serán  

determinantes á hora de aprobar. 

 50% 
 

50% 



 

 

Para avaliar as competencias clave, emplearase para determinar o grao de adquisición o 

seguinte baremo: 

1. Non amosa as destrezas propostas no indicador 

2. Amosa o indicador con axuda 

3. Amosa o indicador cando se lle solicita expresamente 

4. Amosa o indicador na maior parte das ocasións 

5.Adquiriu e amosa as destrezas propostas no indicador. 

PLAN DE TRABALLO E ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN PARA 

SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES: 

Dentro dos Programas Específicos Personalizados para o alumnado de 2º e 3º de 

ESO: 

 O alumnado recibirá semanalmente exercicios relacionados cos contidos 

impartidos. Ditos exercicios deberán ser entregados á profesora no prazo de 

tempo que ésta estime oportuno. Unha vez correxidos ditos exercicios, 

entregaránselle aos/as alumnos/as. 

En canto ás actividades para a superación de materias pendentes: 

 O alumnado recibirá exercicios relacionados cos contidos impartidos o ano 

anterior na materia de tecnoloxía. Ditos exercicios deberán ser entregados á 

profesora no prazo de tempo que ésta estime oportuno. Unha vez correxidos 

ditos exercicios, entregaránselle ós/as alumnos/as. 

 Realizarase unha proba final que estará dividida en dúas partes, una a realizar 

despois do Nadal e outra despois de Semana Santa,  e, se fora necesario, outra en 

setembro. 

 Por outro lado, terase en conta a evolución do/a alumno/a na parte práctica de 

taller, o que servirá para completa-la avaliación da materia pendente. 

PROCEDEMENTOS PARA A CUALIFICACIÓN DE MATERIAS 

PENDENTES:  

2º DE ESO 

 Instrumentos de cualificación: 

  

50% 

 

Probas escritas e traballos documentais: As probas escritas faranse  

en dúas quendas co fin de repartir a materia. Una primeira proba será 

realizada en xaneiro (á volta das vacacións do Nadal) e a outra ao 
50% 



 

 

remate das vacacións de Semana Santa. As datas e o contido das probas 

será comunicado aos alumos/as con, polo menos un mes de antelación  

e publicado na páxina web do colexio. A nota mínima para facer media 

entre as distintas probas será dun 3. 

No caso de que algún alumno/a teña que presentar algún traballo  

práctico, este será entregado en maio e contará o 40% da nota. 

 

 

3º DE ESO 

 Instrumentos de cualificación: 

 

Probas escritas e traballos documentais: As probas escritas faranse 

en dúas quendas co fin de repartir a materia. Una primeira proba  

será realizada en xaneiro (á volta das vacacións do Nadal) e a  

outra ao remate das vacacións de Semana Santa. As datas e o contido  

das probas será comunicado aos alumos/as con, polo menos un mes  

de antelación e publicado na páxina web do colexio. A nota mínima  

para facer media entre as distintas probas será dun 3. 

No caso de que algún alumno/a teña que presentar algún traballo  

práctico (planos), este será entregado en maio e contará o 40% da  

nota. 50% 

 

 

No caso do alumnado que pertenza a un grupo de Diversificación Curricular, terá a oportunidade  

de aprobara materia de Tecnoloxía pendente se mostra unha actitude positiva e un traballo cons- 

tante ao longo do curso actual. 
50% 



 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO REPETIDOR: 

 

Con estes programas o que se intenta é superar as dificultades non superadas no 

curso anterior. Polo tanto, serán plans personalizados que poderán incluir programas 

de reforzo de instrumentais e outras actividades coas que levar un seguimento. Por 

norma, é necesario informar ás familias.  Haberá, ademais, un seguimento do 

alumnado polo profesor/a titor.  

Na área de Tecnoloxía farase un plan de reforzo na aula mantendo unha atención 

individualizada e incluíndo actividades de reforzo adaptadas así como medidas do 

tipo dunha redacción un pouco máis sinxela nas preguntas das probas escritas para 

aqueles alumnos/as con dificultades nas linguas, ampliación dos tempos de ditas 

probas e reforzo nas actividades relacionadas coa área de matemáticas. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 

A lexislación vixente establece a adecuación das ensinanzas de réxime xeral ás 

características dos/as alumnos/as con necesidades educativas especiais no marco dunha 

ensinanza comprensiva e aberta á diversidade. 

Entendemos por necesidades educativas especiais aquelas dificultades que presenta o 

alumnado (permanentes ou transitorias) para conseguir los obxectivos da súa unidade de 

referencia que poidan atribuírse a diferentes causas relacionadas fundamentalmente con: 

 O contexto familiar, social ou cultural. 

 A súa historia educativa e escolar. 

 A súa historia educativa e escolar. 

 A condicións personais asociadas, xa sexa a discapacidade psíquica, motora ou 

sensorial ou a condicións de sobredotación intelectual. 

1. Iniciamos o proceso mediante a observación do alumno/a no seu medio natural. 

Neste punto o profesorado e o titor /a teñen un papel fundamental, xa que a 

proximidade ao alumno/a e o seu carácter mediador e organizador das 

experiencias de aprendizaxe, convérteos nunha fonte privilexiada de 

información. Valorando esta información, extremaranse as medidas preventivas 

e de axuste ordinario ó seu alcance, é dicir, aplicarase un reforzo educativo 

(modificación na secuencia de contidos, as formas e instrumentos de avaliación, 

a organización da aula, os agrupamentos de alumnado e todo aquelo incluído 

dentro da metodoloxía).  

2. Cando o progreso dun alumno non responda globalmente aos obxectivos 

programados, o equipo docente adoptará as oportunas medidas de reforzo 

educativo ou de adaptación curricular, dentro dos límites previstos na lei. En 

todo caso, a cualificación do alumno realizarase tomando como referencia os 

obxectivos e os criterios de avaliación relacionados con capacidades 

profesionais básicas que permitan o logro da competencia xeral característica do 

título. 



 

 

Nembargantes, a cotío , aplicaránse as seguintes medidas adaptadas a cada caso 

individual: 

1. Incentivar a creactividade e a motivación 

2. Facilitar a comprensión 

3. Potenciar actividades que estimulen mellor a aceptación e integración 

4. Actividades de reforzo e repaso 

5. Materiais didácticos mellor adaptados as características psicolóxicas e 

sensoriales do alumnado. 

6. Adaptacións curriculares, se fora o caso. 

EDUCACIÓN EN VALORES: 

Os alumnos e alumnas deben coñecer, asumir e exercer os seus dereitos e deberes no 

respecto aos demais, practicando a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e grupos, exercitándose no diálogo e afianzando os dereitos humanos como 

valores comúns dunha sociedade plural así como mantendo unha actitude crítica coa 

violencia de xénero e a discriminación por sexo, raza ou orientación sexual. 

Haberá que ter en conta que a educación en valores trabállase en todas as áreas do 

currículo xunto a outros temas transversais como a comprensión lectora,a expresión 

oral e escrita, a comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA:  

Fomentarase a lectura mediante a realización de traballo sinxelos de investigación 

utilizando tecnoloxías da comunicación, así mesmo, os alumnos/as leerán artigos de 

prensa relacionados coa unidade didáctica que estean tratando e farase un resumo e 

debate dos mesmos de xeito oral. 

Levaranse a cabo tamén actividades de procura da información, para o que se 

fomentará o uso da biblioteca do Centro e a consulta de libros de texto 

proporcionados pola docente e material en rede  e o obtido a través de internet. 

Con estas estratexias de fomento da lectura e a compresión oral e escrita contribúese á 

adquisición das competencias clave da comunicación lingüística e do tratamento da 

información e competencia dixital 

Ao longo do curso adicarase, ademais, un tempo á lectura: 20 minutos cada día segundo 

un horario realizado polo equipo de dinamización da biblioteca do Centro, e, os que 

correspondan á área de tenoloxía, estarán adicados a ler textos (libros de narrativa de 

relatos curtos ou artigos de revistas relacionados, na medida do posible, coa área 

científico-tecnolóxica) adaptados aos diferentes niveis e que se comentarán unha vez 

sexan rematados. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE TECNOLOXÍAS DA 

INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC): 



 

 

Utilizaranse novas tecnoloxías da información e da comunicación (como pode ser o 

encerado dixital, internet, DVD, CD...) para complementar a materia impartida na clase 

e servir de soporte aos proxectos de taller e á elaboración das memorias de taller. 

Integraranse distintos tipos de software educativos relacionados coas unidades 

didácticas do momento, que se atopen en internet, e que sexan aplicables na aula e na 

aula-taller. 

Farase uso da páxina web do Centro  e Google Drive para que os alumnos/as poidan 

colgar traballos, novas, datos de interese didáctico,... elaborados por eles. Para esto 

daráselle un nome de ususario e todos os contidos incluídos polo alumnado serán 

revisados polo administrador da páxina antes de seren publicados, no caso da web. 

Tamén haberá contidos que poderán ser consultados a través da Aula Virtual. 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA: 

SITUACIÓN ACTUAL DA CONVIVENCIA: 

Actualmente estanse a dar casos de expulsión da aula por impedir o desenvolvemento 

correcto da clase ou por faltas de respecto ao profesor/a ou a algún compañeiro/a, ainda 

que non son moi habituais e non hai conflictos excesivamente graves. 

CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE TECNOLOXÍA AO PLAN DE CONVIVENCIA: 

Tendo en conta o contexto socioeconómico e cultural do alumnado e das familias 

trátase, dende o Departamento de Tecnoloxía, de fomentar o contacto e a relación 

familia-centro. Sendo este un Centro cun número reducido de alumnos/as pódese 

manter un contacto relativamente próximo cos pais e nais. 

A través da páxina web do Centro, o Departamento de Tecnoloxía, intenta informar aos 

pais/nais dos horarios nos que poden ser recibidos así como as datas dos exames e 

contidos das probas extraordinarias de pendentes. Neste curso preténdese ampliar a 

información facilitando datas de exames ordinarios e contidos dos mesmos. Tamén se 

intentará implicar aos pais e nais dándolles un contrasinal para que poidan acceder a 

outro tipo de información privada (notas da profesora a un pai ou nai respecto do seu 

fillo/a...) co profesor/a ou titor/a e que as familias teñan a opción de dar a súa opinión 

persoal ou contactar vía internet co profesor/a correspondente. 

Por outro lado, na aula-taller foméntase unha actitude cordial, de respecto e tolerancia 

entre os compañeiros/as aprendendo a compartir o material, tanto o do taller como o 

propio, e prestar axuda aos compañeiros/as que o precisen. 

Non hai que dicir que a aula-taller é un espazo que se podería prestar a que houbese 

unha certa falta de control en canto a actitude, polo que é condición indispensable para 

traballar nel que o alumnado garde orde e limpeza en todo momento, por esto, unha vez 

rematada cada sesión de práctica no taller, dous alumnos/as encárganse do control do 

material e das ferramentas e outros dous da limpeza do taller. Esto realízase de xeito 



 

 

rotativo durante todo o curso polo que todos os alumnos/as levan a cabo, por turnos, 

estes dous cometidos. Con esto preténdese fomentar a orde e a limpeza no centro de 

traballo o cal é moi importante de cara a un futuro laboral. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E SAÍDAS: 

Realizaranse, para 2º, 3º e 4º de ESO, en principio, saídas para visitar empresas/museos 

donde o alumnado poida ver o funcionamento de  máquinas e mecanismos así como o 

desenvolvemento laboral nunha empresa e a súa organización. Para os tres cursos está 

prevista una visita en setembro para ver as instalación e mecanismos do Belén do 

Concello de Valga que non puido ser visitado a finais do curso pasado. En 3º de ESO 

visitarase unha central hidroeléctrica e/ou eólica , o Salón do automóvil, e a empresa 

PSA-Peugeot Citroën ( unha saída por trimestre), ainda que non é algo definitivo e 

podería haber cambios ao longo do curso e sempre que o desenvolvemento da materia o 

permita. 

En 4º de ESO  tratarase de orientar as saídas didácticas de cara á relación coas empresas 

e o mundo laboral co que se visitarán centros donde se están a impartir diferentes ciclos 

formativos e, no segundo trimestre, visitarase o Centro de Transfusións de Sangue de 

Galiza en Santiago de Compostela. (Nestas visitas participarán tamén os alumnos de 3º 

de ESO ) 

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

Durante o ano académico farase un seguimento diario da programación, e ó final de 

cada avaliación farase unha valoracion en tanto por cento de unidades dadas con 

respecto ás programadas no trimestre. En reunión de departamento acordarase una 

solución para poder dar toda a programación prevista. Con todos estes datos elaborarase 

a programación da materia para o seguinte ano académico. 

Os indicadores de logro aplicados a cada unidade darán unha idea da avaliación da 

programación unha vez remate o curso: 

 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 5 

Os materiais  permiten a súa manipulación      

son accesibles para os alumnos      

son atractivos para o alumnado      

son suficientes      

A planificación foi axeitada      

o número e duración das actividades      

nivel de difilcultade      

interese para o alumnado      

foron significativa para o proceso de aprendizaxe      

basadas nos intereses dos alumnos      

con obxectivos ben definidos      

Os alumnos foron motivados      

despertouse a súa curiosidade      

participaron activamente      

acadaron o nivel máximo de desenvolvemento      



 

 

mantiveron unha actitude de respecto e tolerancia      

As familias participaron no proceso educativo      

Aplicáronse medidas de atención á diversidade      

Fíxose un uso axeitado das TIC      

Tratáronse temas transversais      

Realizáronse actividades de carácter interdisciplinar      

Realizouse algunha actividade ou tarefa relacionada co 

Proxecto de Centro 

     

Podería terse enfocado a unidade doutro xeito      

 

PARTICIPACIÓN DO DEPARTAMENTO NOUTROS PROXECTOS: 

O Departamento de Tecnoloxía colabora con outros departamentos en diferentes 

proxectos e/ou actividades como o Plan Lector e o Proxecto de Centro que consistirá 

en tratar o tema das viaxes desde diferentes perspectivas e en diferentes ámbitos. 

No caso da área de Tecnoloxía faranse os proxectos utilizando material de 

refugallo e enerxías limpas. 

Tamén ten previsto participar no Plan Proxecta realizando actividades relacionadas co 

compromiso co voluntariado como continuación do Programa de Rede de Centros 

Escolares Solidarios realizarase una nova campaña contra o maltrato animal. 

PARTICIPACIÓN DE PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS NO PROCESO 

EDUCATIVO: 

A presencia das familias no desenvolvemento formativo do alumnado é importantísima 

non só a nivel do traballo que o alumno desenvolve na casa, tamén coa participación das 

mesmas en actividades e conmemoracións do propio centro educativo. 

En canto a área de Tecnoloxía manterase unha comunicación fluída coas familias a 

través de ABALAR Móbil e o correo electrónico, poderán ademais facer un seguimento 

das actividades realizadas a través da web do colexio mediante a cal tamén serán 

informados das actividades  programadas dentro da área de tecnoloxía. 

Por outra banda, haberá, ao longo do curso, un contacto constante da profesora que 

imparte a materia cos pais e nais ben de xeito directo ou ben a través do titor de cada 

grupo. 

A Xefa do Departamento 

Ana Fernández Pérez 

 

 

 

 



 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. MÚSICA PRIMARIA 

OBXECTIVOs 1º 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. 

 

 

Contidos 

Bloque 1 - Escoita 

 

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.  

B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais.  

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).  

B1.10. Comunicación oral das impresións que causa a música escoitada.  

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.  

 

 

Bloque 2 – Interpretación musical 

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.  

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, respiración, dicción e coordinación.  

B2.4. Interpretación e memorización de ladaíñas e cancións ao unísono. 

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 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.  

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, movementos 
fundamentais de locomoción e deseños no espazo.  



 

 

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.  

 

Criterios de Avaliación 

Bloque 1 - Escoita 

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxectos, 
sons e instrumentos presentes no contexto natural. 

B1.2. Manter unha actitude de respecto e de escoita activa.  

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría.  

B1.4. Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás sensacións e ás impresións 
sentidas na audición.  

B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos 
dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e carácter). 

Bloque 2 – Interpretación musical 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipulando materiais como fonte de son.  

B2.2. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno repertorio 
de cancións sinxelas e practicando a improvisación.  

B2.3. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, 
os instrumentos e patróns de movemento. 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

B3.1. Realizar pequenas coreografías.  

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do 
corpo.  

 



 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias básicas 

Bloque 1: Escoita 

Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, dos instrumentos, dos obxectos, 
dos animais e da voz. 

CCEC CAA 

Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, 
ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave. 

CCEC 

Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. 

CCEC 

Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas calidades. 

CCEC CD 

Identifica voces masculinas e femininas. 

CCEC 

Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das audicións. 

CSC CCEC 

Respecta as opinións dos seus compañeiros e das súas compañeiras, así como do 
profesorado. 

CSC CCEC 

Coñece algúns compositores e relaciónaos coas súas obras. 

CCEC 

Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público. 

CCEC 



 

 

Representa mediante diferentes técnicas os aspectos básicos dunha audición e os 
sentimentos que suscitou. 

CCL CCEC 

 

Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel. 

CCL CCEC 

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 

Utiliza notación non convencional para representar elementos do son. 

CCEC  

Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais. 

CD CCEC 

 

 

Bloque 2: Interpretación musical 

 

Repite esquemas rítmicos escoitados.  

CCEC CMCT CAA 

Elabora pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe.  

CSC CAA 

Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas.  

CCEC CSC 



 

 

Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre algunha base dada.  

CCEC CAA 

Fai de xeito consciente o proceso da respiración.  

CAA 

Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono.  

CCEC CCL CMCT 

Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas.  

CCEC CMCT 

Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

CAA CCEC CMCT 

Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra.  

CCE CCEC CAA CMCT 

Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e efectos sonoros para o acompañamento 
de recitacións, cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa 
grafía.  

CCEC CAA 

Elixe e combina sons vocais, obxectos e instrumentos para a sonorización de 
situacións, relatos breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

CCEC CAA 

Realiza pequenas coreografías en grupo, adecuando o movemento corporal coa 
música.  

CCEC CSC 

Interactúa adecuadamente cos compañeiros e coas compañeiras, amosando interese e 
respectando as normas e as intervencións das demais persoas.  

CCEC CSC 



 

 

Responde co seu corpo a estímulos sonoros. 

CCEC 

Coordinar extremidades superiores e inferiores nos desprazamentos coa música.  

CCEC 

Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións. 

CCE 

 

 

SEGUNDO CURSO 

OBXECTIVOS 

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. 

 

 

Contidos 

Bloque 1 - Escoita 

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.  

B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais.  

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).  

B1.10. Comunicación oral das impresións que causa a música escoitada.  

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.  

 

 

Bloque 2 – Interpretación musical 

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.  

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, respiración, dicción e coordinación.  

B2.4. Interpretación e memorización de ladaíñas e cancións ao unísono. 

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 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.  



 

 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, movementos 
fundamentais de locomoción e deseños no espazo.  

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.  

 

Criterios de Avaliación 

Bloque 1 - Escoita 

B1.1. Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxectos, 
sons e instrumentos presentes no contexto natural. 

B1.2. Manter unha actitude de respecto e de escoita activa.  

B1.3. Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría.  

B1.4. Comunicar utilizando un vocabulario adecuado ás sensacións e ás impresións 
sentidas na audición.  

B1.5. Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos 
dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e carácter). 

Bloque 2 – Interpretación musical 

B2.1. Coñecer e utilizar as posibilidades sonoras e musicais do corpo e doutros 
obxectos, manipulando materiais como fonte de son.  

B2.2. Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno repertorio 
de cancións sinxelas e practicando a improvisación.  

B2.3. Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, 
os instrumentos e patróns de movemento. 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 



 

 

B3.1. Realizar pequenas coreografías.  

B3.2. Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do 
corpo.  

 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias básicas 

Bloque 1: Escoita 

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 destas 
calidades. 

CCEC CD 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. 

CCEC 

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 



 

 

EMB1.3.1. Coñece algúns compositores e relaciónaos coas súas obras. 

CCEC 

EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, instrumentista e público. 

CCEC 

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 

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 

 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados.  

CCEC CMCT CAA 



 

 

EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con materiais de reciclaxe.  

CSC CAA 

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 CMCT 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas rítmicas básicas.  

CCEC CMCT 

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e rítmicos. 

CAA CCEC CMCT 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, negras e silencio de negra.  

CCE CCEC CAA CMCT 

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 grafía.  

CCEC CAA 

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: Música, movemento e danza 

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 

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 

 

 

 

 

TERCEIRO CURSO  

OBXECTIVOS  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Contidos 

Bloque 1 - Escoita 

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.  

B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso.  

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.  

B1.11. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas 
musicais binarias e ternarias. 

 

Bloque 2 – Interpretación musical 

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 DO 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. 

B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais dadas.  

B2.9. Creación guiada de pezas musicais sinxelas a partir de elementos dados.  

B2.10. 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. 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

 

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. 

B3.3. 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. 

 

Criterios de avaliación 

Bloque 1 - Escoita 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e coñecer 
exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas.  

B1.2. Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos 
sons do contexto.  

B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos que 
as compoñen.  

B1.4. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.  

 

Bloque 2 – Interpretación musical 

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. 



 

 

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.  

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos materiais, 
instrumentos e dispositivos electrónicos.  

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a 
danza. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras 
culturas.  

 

 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias básicas 

Bloque 1: Escoita 

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 



 

 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

CCEC CMCT 

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 

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 presenta graficamente a 
súa estrutura.  

CCEC CAA 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos 
característicos da música escoitada. 

CCEC CAA CCL 

 

Bloque 2: Interpretación 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 CMCT 

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 

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 

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 CCEC 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente.  

CCEC CAA 

 

 

Bloque 3: Música, movemento e 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 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 CMCT 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  

CCEC CSC 



 

 

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e 
doutras culturas.  

CCEC CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUARTO CURSO 

OBXECTIVOS  

19. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas 
instrumentais propias da nosa comunidade.  

 

20. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións e na 
descodificación do son que reproduce. 

 

21. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 

 

22. Valorar a importancia do silencio como parte da música. 

 

23. Discriminar visual e auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a 
granxa, a casa, as profesións, do propio corpo... 

 

24. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, 
intensidade e timbre. 

 

25. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de 
cancións. 

 

26. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos de pequena percusión: 
metal, madeira e parche. 

 

27. Clasificar instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 

 



 

 

28. Ler e interpretar partituras sinxelas con grafías convencionais e non 
convencionais. 

 

29. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario, ternario e 
cuaternario. 

 

30. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 

 

31. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: 
voces, corpo e instrumentos. 

32. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus 
protagonistas 

 

33. Fabricar instrumentos musicais con materiais de reciclaxe. 

 

34. Coñecer algúns nomes significativos de profesionais relacionados coa música e 
a actividade que desenvolven (compositor, director, músicos…). 

 

35. Coñecer a dixitación da frauta: escala de DO sen alteracións. 
36. Interpretar un repertorio básico de pezas para frauta, con e sen 

acompañamento. 

 

Contidos 

Bloque 1 - Escoita 

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.  

B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre.  

B1.7. Acento e pulso.  

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.  

B1.11. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas 
musicais binarias e ternarias. 

 

Bloque 2 – Interpretación musical 

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 DO 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. 

B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases musicais dadas.  

B2.9. Creación guiada de pezas musicais sinxelas a partir de elementos dados.  

B2.10. 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. 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

 

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. 

B3.3. 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. 

 

Criterios de avaliación 

Bloque 1 - Escoita 

B1.1. Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son e coñecer 
exemplos de obras variadas da nosa e doutras culturas.  

B1.2. Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos 
sons do contexto.  

B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos que 
as compoñen.  

B1.4. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.  

Bloque 2 – Interpretación musical 

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. 

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.  

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos materiais, 
instrumentos e dispositivos electrónicos.  



 

 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

B3.1. Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a 
danza. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras 
culturas.  

 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables e competencias básicas 

Bloque 1: Escoita 

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 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

CCEC CMCT 

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 

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 presenta graficamente a 
súa estrutura.  

CCEC CAA 

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos 
característicos da música escoitada. 

CCEC CAA CCL 

Bloque 2: Interpretación 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 CMCT 

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 

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 

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 CCEC 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente.  

CCEC CAA 

 

 

Bloque 3: Música, movemento e 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 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 CMCT 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  

CCEC CSC 

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e 
doutras culturas.  

CCEC CS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO CURSO 

OBXECTIVOS 

1. iscriminar 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. 

 

 

Contidos 

Bloque 1 - Escoita 



 

 

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. 

B1.3. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre. 

B1.4. Acento e pulso.  

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. 

B1.8. Elaboración dun proxecto de difusión da cultura musical.  

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.  

B1.12. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas 
musicais binarias, ternarias e rondó.  

B1.13. Melodías con cambios de compás.  

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 concello en relación coa maneira 
de vivir dos seus devanceiros e das súas devanceirtas. 

 

 



 

 

Bloque 2 – Interpretación musical 

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.  

B2.6. Creación de pequenas melodías e acompañamentos sinxelos de melodías dadas.  

B2.7. Proxecto: concerto ou musical.  

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.  

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

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.  

B3.3. 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.  

B3.5. Proxecto: certame de danza. 

 



 

 

Criterios de Avaliación 

Bloque 1 - Escoita 

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. 

B1.2. Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos 
sons do contexto.  

B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e describir os 
elementos da linguaxe musical convencional que as compoñen. 

B1.4. Procurar e seleccionar información 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.  

B1.5. Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e identificar as 
principais características de instrumentos doutras culturas.  

B1.6. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.  

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 artes plásticas e a música.  

 

 

Bloque 2 – Interpretación musical 

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. 

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. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, 
instrumentos e dispositivos electrónicos. 



 

 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

B3.1. Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación coas 
demais persoas, para realizar representacións musicais colectivas de xeito 
lúdico. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras 
culturas.  

B3.3. Improvisar en grupo danzas e 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. 

 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1: Escoita 

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 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical 
presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

CCEC CCL 

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 CMCT 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical 
traballados.  

CCEC 

EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentido crítico.  

CAA 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.  

CSIEE CCL CD 

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 



 

 

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 CMCT CAA 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos 
característicos da música escoitada.  

CCEC CAA 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia.  

CCEC  

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do 
traballo realizado.  

CCL CD 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Interpretación musical 

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 

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 

EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa 
propia cultura.  

CCEC CAA 

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 

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 CMCT 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  

CCEC CMCT 

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 

EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 

CSEIEE CAA CMCT 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO CURSO  

OBXECTIVOS  

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. 

 

 

Contidos 

Bloque 1 - Escoita 

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. 

B1.3. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, altura e timbre. 

B1.4. Acento e pulso.  

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. 

B1.8. Elaboración dun proxecto de difusión da cultura musical.  

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.  

B1.12. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. Formas 
musicais binarias, ternarias e rondó.  



 

 

B1.13. Melodías con cambios de compás.  

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 concello en relación coa maneira 
de vivir dos seus devanceiros e das súas devanceirtas. 

 

 



 

 

Bloque 2 – Interpretación musical 

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.  

B2.6. Creación de pequenas melodías e acompañamentos sinxelos de melodías dadas.  

B2.7. Proxecto: concerto ou musical.  

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.  

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

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.  

B3.3. 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.  

B3.5. Proxecto: certame de danza. 

 



 

 

 

 

 

Criterios de Avaliación 

Bloque 1 - Escoita 

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. 

B1.2. Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos 
sons do contexto.  

B1.3. Analizar a organización de obras musicais sinxelas ou fragmentos, e describir os 
elementos da linguaxe musical convencional que as compoñen. 

B1.4. Procurar e seleccionar información 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.  

B1.5. Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, e identificar as 
principais características de instrumentos doutras culturas.  

B1.6. Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.  

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 artes plásticas e a música.  

Bloque 2 – Interpretación musical 

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. 

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. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, 
instrumentos e dispositivos electrónicos. 



 

 

Bloque 3 – Música, movemento e danza 

B3.1. Empregar as posibilidades expresivas do propio corpo en coordinación coas 
demais persoas, para realizar representacións musicais colectivas de xeito 
lúdico. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de danzas propias da cultura galega e doutras 
culturas.  

B3.3. Improvisar en grupo danzas e 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. 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables 

Bloque 1: Escoita 

Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito artístico musical.  

CCL CCEC 

Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición 
dunha peza musical.  

CCL CCEC 

Respecta as opinións dos compañeiros e das compañeiras.  

CSC 

Coñece, entende e respecta as normas de comportamento en audicións e 
representacións musicais.  

CSC 

.Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes 
nas manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

CCEC CCL 

Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións vocais e corais.  

CCEC CAA CCL 



 

 

Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita 
de obras musicais.  

CCEC CAA CCL 

Identifica, clasifica e completa os compases traballados.  

CCEC CMCT 

Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical traballados.  

CCEC 

EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito autónomo e con sentido crítico.  

CAA CD CSIEE 

Planifica o traballo respectando as ideas e as contribucións das demais persoas. 

CAA CSIEE CSC 

Expón a información de maneira clara, limpa e ordenada, en varios soportes.  

CSIEE CCL CD 

Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos.  

CCEC CAA 

Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de producir o son (aerófonos, 
cordófonos, membranófonos, idiófonos e electrófonos).  

CCEC CAA CCL 

Procura información, organízaa e preséntaa sobre a música e os instrumentos doutras 
culturas.  

CCEC CAA 

Establece unha relación entre o que escoita e represéntao nun musicograma ou nunha 
partitura sinxela.  

CCEC CAA 



 

 

Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e representa graficamente a súa 
estrutura. 

CCEC CMCT CAA 

Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos 
da música escoitada.  

CCEC CAA 

Identifica as manifestacións artísticas propias de Galicia.  

CCEC  

Expón a información recollida de xeito ordenado, e achega evidencias do traballo 
realizado.  

CCL CD 

 

Bloque 2: Interpretación musical 

Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras.  

CCEC CAA 

Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos. 

CCEC CAA 

Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con distintos agrupamentos, con e sen 
acompañamento  

CCEC CAA 

Fai avaliación da interpretación amosando interese e esforzo por mellorar  

CAA 

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 



 

 

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 

Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo.  

CSC 

Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e melodías relacionadas coa propia 
cultura.  

CCEC CAA 

Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para crear 
acompañamentos.  

CCEC CD CAA 

Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un existente. 

CCEC CAA 

Bloque 3: Música, movemento e danza 

Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 
emocións, e como forma de interacción social.  

CCEC CSC 

Inventa e reproduce pequenas coreografías que corresponden coa forma interna 
dunha obra musical de forma sinxela binaria, ternaria e rondó.  

CCEC CAA CMCT 

Controla a postura e a coordinación coa música cando interpreta danzas.  

CCEC CMCT 

EMB3.2.2. patrimonio artístico e cultural.  

CCEC CSC 



 

 

Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais galegas e doutras culturas.  

CCEC CSC 

Planifica a coreografía de acordo coa estrutura musical dada. 

CSEIEE CAA CMCT 

Colabora co grupo en coordinación e con respecto cara ás demais persoas.  

CSC 

Expón as valoracións e as informacións recollidas ao longo do proceso de creación.  

CCL 

Amosa interese por mellorar o produto final, e fai unha avaliación crítica do resultado. 

CAA 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA MÚSICA AO DESENVOLVEMENTO 

DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

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. 

Referidas á Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

1. Traballar a escritura 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. Relacionar as figuras coa duración das notas e entender a súa proporción 
matemática. 

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. 

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 escoiten 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. 

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 persoal para promover ou iniciar novas accións. 

 

Ensinanzas transversais. 

Educación para a saúde: 



 

 

Apreciar hábitos de hixiene bucal para acadar unha correcta emisión da voz. 

Valorar o exercicio físico como hábito para unha boa execución instrumental, vocal e 
da danza. 

Valorar o silencio ou a falta de ruído como fonte de saúde física e mental. 

 

Educación para a paz: 

Utilizar a linguaxe musical para estabrecer vínculos de amizade e de comunicación cos 
demais. 

Educación ambiental: 

Concienciarse sobre os problemas derivados da contaminación acústica. 

Educación moral e cívica: 

Aceptar os gustos musicais dos demais. 

Expoñer xuicios, dialogar e amosar una opinión propia sobre temas musicais, 
respectando as regras de comunicación e sen ferir a sensibilidade allea. 

Participar nas actividades culturais e musicais respectando as normas de convivencia 
democrática. 

As novas tecnoloxías: 

Valorar e utilizar as novas tecnoloxías na búsqueda de información, a reprodución da 
música e a aplicación en producións musicais propias.Metodoloxía. 

Materiais e recursos: 

 Libro do alumno.(MENOS EN PRIMEIRO E SEGUNDO CURSOS) 

 Caderno de actividades con actividades de reforzo.(EN CUARTO,QUINTO E 
SEXTO) 



 

 

 Fichas varias 

 Libro dixital para o profesor. 

 CDs de audio para o profesor. 

 Guías didácticas con actividades de repaso, ampliación e investigación. 

 Materiais para fotocopiar. 

 Plataformas dixitais diversas. 

 Abalar 

 flauta 

 Material de aula: instrumentos, equipos de sonido, láminas de instrumentos, 
cartolinas, cores… 

Espazos e tempos: 

Titoría,aula de música e outras dependencias que o requiran: salón de actos, patio 
escolar, pavillón… 

Tempo aproximado: 6 bloques de seis semanas cada bloque 

Contémplanse dúas sesións semanais de 45 minutos cada unha en cuaro,quinto e 
sexto 

Estratexias metodolóxicas: 

 Actividade inicial de motivación e evocación de coñecementos previos. 

 Secuencias de aprendizaxe para contido da unidade a partires da audición e a 
observación de exemplos. 

 Actividades secuenciadas por niveles de dificultade e que facilitan o traballo de 
Competencias básicas e os diferentes estilos cognitivos dos alumnos. 

 Actividades de aprendizaxe, práctica e aplicación dos mesmos nunha práctica 
colectiva. 

 Diversidade no tipo de actividades. 



 

 

 Aplicación e razoamento, traballo de Competencias básicas, Intelixencias 
múltiples, proxectos, reforzo e profundación. 

 Recursos dixitais de diferente índole, utilizando o soporte en CD e en DVD. 

Avaliacións. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Actividades de avaliación inicial. 

 Tarefas diversas do alumno realizadas na actividade diaria da clase. 

 Actividades diversas de avaliación: proba escrita, fichas fotocopiables… 

 Avaliación continua do alumno por observación directa, tendo en conta os 
obxectivos e os criterios de avaliación. 

 Seguemento da avaliación continua da unidade nun rexistro. 

 Actividades de repaso ao peche da unidade. 

 Preguntas individuais e colectivas. 

 Probas orais individuais. 

 Observación e valoración do grao de participación de cada alumno e da 
calidade das súas intervencións. 

Mínimos esixibles para unha avaliación positiva: 

Os propostos en cada bloque temático dentro da programación de aula,co 
seguinte baremo: 

1. ACTITUDE=20%  

2. CONSECUCIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE,50% 

3. PARTICIPACIÓN,ESFORZO,OUTROS,30% 



 

 

Avaliación das competencias: 

 Rúbrica das unidades didácticas. 

 Rúbricas trimestrais de avaliación de Competencias e Intelixencias Múltiples. 

 Traballo de Competencias e Intelixencias Múltiples. Rexistro do grupo-clase. 

 Portfolio. 

 Informe de avaliación. 

//-------------------------------------------------------------------------------// 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CURSO 2015/16 

 

 

XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

 

 

A Orientación Educativa é un proceso de axuda que está inserto na actividade 

educativa, ten como obxectivo contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado, 

co fin de capacitarlle para unha aprendizaxe autónoma e unha participación activa, 

crítica e transformadora da sociedade. Esta axuda ou atención educativa garántese 

dende as primeiras idades do alumnado para permitir a prevención e detección 

temperá das súas dificultades, tanto no desenvolvemento persoal coma da 

aprendizaxe e no seguimento continuado da súa evolución. 

 



 

 

A orientación non se pode considerar unha acción illada do/a orientador/a, nela 

vense comprometidos a totalidade do profesorado e os órganos do centro. 

A orientación deberá propor solucións educativas adaptadas ás características e 

necesidades do alumnado. Este obxectivo será imposible de acadar se non se 

establece necesidades do alumnado. Este obxectivo será imposible de acadar se non 

se establece un Plan de Actuación conxunto entre tódolos sectores implicados no 

proceso educativo. 

 

O Plan de Actuación baséase: 

 

 No novo enfoque de intervención psicopedagóxica que pon énfases no 
carácter global, ecolóxico, preventivo e comunitario fronte a intervención casuística 
e individual. 

 

 Na consideración da Orientación como algo inseparable do proceso 
educativo. 
 

 Na consideración do alumnado como suxeitos activos que toman decisións. 
 

 No principio básico da función titorial como axuda e orientación ao 
alumnado. 
 

 Na figura do titor/a como eixo de referencia, tanto para o alumnado do grupo 
como para o profesorado. 
 

 Na atención dende as titorías á diversidade e ás necesidades educativas 
especiais do alumnado, serán o núcleo primordial para a individualización do ensino. 
 
 
 
 
 
 
MARCO LEGAL 
 
1) Decreto 120/98, que regula a Orientación Educativa e Profesional na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
2) Orde do 24 de Xullo de 1998 pola que se establece a organización e 
funcionamento da Orientación Educativa e Profesional. 



 

 

 
3) Decreto 229/2011 do 7 de decembro polo que se regula a atención á 
diversidade. 
 
4) Decreto 133/2007 polo que se regula ESO ( decreto en vigor para os cursos 2º e 
4º de ESO). 
 
5) Decreto 105/2014 do 4 de setembro polo que se estable o currículo da 
Educación Primaria. 
 
6) Decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se estable o currículo da ESO. 
 
7) Resolución do 27 de xullo do 2015 pola que se ditan instrucións no curso 
académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria. 
 
 
 
 
OBXECTIVOS XERAIS DO DEPARTAMENTO 
 
 
Os obxectivos que o Departamento de Orientación asume pódense concretar nos 
seguintes: 
 

 Contribuír á personalización da educación  favorecendo todos os aspectos da 
persoa concreta e individualizada. 

 Colaborar para unha boa integración do alumnado no centro e co grupo de 
compañeiros. 

 Previr dificultades de aprendizaxe e contribuír a superalas cando xa se 
produciran, axustando a resposta educativa ás necesidades particulares do alumnado. 

 Coordinar as accións de Orientación e titoría do centro. 

 Favorecer os procesos de madurez persoal, educación emocional, 
desenvolvemento da propia identidade e sistemas de valores. 

 Colaborar na toma de decisións relativas ao alumnado: na promoción a outro 
nivel, ciclo, etapa educativa; e nas medidas específicas a adoptar tanto a nivel 
individual como grupal de alumnos determinados. 

 Planificar, coordinar e desenvolver actuacións que se organicen no centro para 
atender á diversidade do alumnado, tanto nas capacidades, interese e motivacións 
como nas diferenzas que se podan dar entre eles debido ao seu orixe social e cultural. 

 Potenciar a colaboración con outros D.O. da zona educativa, co E.O.E., cos 
servizos educativos e asistenciais do concello e con calquera outra institución pública 
ou privada que poda contribuír a mellorar a formación do profesorado, alumnado e 
familias. 
  
A intervención do Departamento de Orientación realizase en tres ámbitos 
interrelacionados:  
 



 

 

- Apoio ó proceso de ensinanza e aprendizaxe ( P.A.P.E.A.). 
- Plan de acción titorial ( P.A.T.). 
- Plan de orientación académico e profesional ( P.O.A.P).     
 
O Departamento de Orientación deberá elaborar un plan de actividades a principios de 
curso e unha memoria ao final de curso que se articularán en torno aos tres ámbitos 
citados. 
 
 

 ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
 
MEDIDAS DE APOIO O PROCESO DE ENSINANZA/APRENDIZAXE 
 
 
Neste ámbito o Departamento de Orientación terá como obxectivo xeral colaborar có 
profesorado na atención a diversidade dos alumnos/as elaborando propostas para 
mellorar o proceso de ensinanza/aprendizaxe da totalidade do alumnado. 
Entre as actividades de apoio o proceso de ensinanza/aprendizaxe se incluirán as 
seguintes: 
 

 Levar un seguimento de aqueles alumnos/as que están recibindo medidas de 
reforzo educativo coordinándose có titor/a ou profesor/a responsable dese área 
obxecto de reforzo e tamén co profesor de pedagoxía terapéutica que atende a ese 
alumno/a. 
 
 Formular propostas sobre a programación de medidas extraordinarias e 
adaptacións curriculares dirixidas os alumnos/as que as precisen, entre eles, 
alumnos/as con necesidades educativas especiais así como aqueles que permanecen 
un ano máis nun ciclo ou curso. 
 

 Actividades de colaboración có profesorado do centro a través dás estruturas 
organizativas máis pertinentes en cada caso, Equipos de titores de ciclo ou nivel 
asesorándolles na adopción de medidas educativas adecuadas a todo o alumnado, 
tanto preventivas como específicas. 
 

 Por outra  parte, a adopción de medidas educativas específicas pode requirir en 
determinados casos unha avaliación psicopedagóxica que realizará a Xefatura do 
Departamento en colaboración cós profesores implicados. Deberá entenderse como 
un proceso en el que se tomen en consideración los seguintes aspectos: 
 

 Análises das medidas educativas adoptadas previamente. 

 Nivel de competencia curricular alcanzado nas distintas áreas ou 
materias cursadas. 

 Valoración das características persoais que poidan influír na súa 
capacidade de aprendizaxe. 

 Información sobre as circunstancias de tipo escolar, social e familiar que 
poidan estar incidindo no proceso de ensinanza e aprendizaxe. 



 

 

 
 
- Ofrecer asesoramento puntual para os temas que demanden. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Dentro das medidas de apoio e actuación previstas neste ámbito compre destacar que 
atopamos medidas de atención a diversidade de carácter ordinario e 
extraordinario.Entre as que atopamos: 
 
 Medidas organizativas: 

 
Durante este curso contamos con dúas mestras de Pedagoxía Terapéutica unha en 
Primaria e outra na ESO,  para atender ó alumnado de n.e.e tanto permanentes 
como transitorias. E unha mestra de A.L. compartida có CRA de Dodro e có C.P.I. 
Plurilingüe Dos Dices. Polo que a dedicación desta especialista no noso centro será 
de 7 horas semanais.  
A distribución dos horarios realizouse tendo en conta as características persoais 
dos/as alumnos/as, así como a área na que tiñan maior necesidade de atención. A 
organización dos apoios realizarase estudando a problemática de cada alumno/a e 
en función desta establecerase o apoio, que será maioritariamente nos cursos de 
1º e 2º de ESO. 
 

 Medidas preventivas relacionadas co currículo 
 

 Avaliación inicial: realizarase na Educación Primaria coma nos cursos de 1º, 2º, 
3ºe 4º de ESO no mes de outubro. Está actividade considerase positiva no sentido de 
tratarse dunha primeira reunión con todo o profesorado do grupo para que a partir 
dela se poida tomar algunha decisión sobre a intervención conxunta na aula e se 
detecte o alumnado con dificultades de aprendizaxe. 
 Optatividade: tratase de que unha vez coñecidas as características do 

alumnado, informalo e aconsellalo en escoller aqueles itinerarios ou optativas que 
máis se adapten os seus intereses, aptitudes e motivacións. Esta tarefa será realizada 
polos titores, facilitándolle o Dpto de Orientación toda a información necesaria e 
pasando polas aulas a explicar itinerarios educativos. 
 Acción Titorial e Orientación: os/as titores/as como tales terán unha 

importante labor orientadora cos seus titorandos.Dende o Departamento intentarase 
en todo momento que non se sintan sós nesta tarefa. 
 
 
 
 
 Medidas ordinarias relacionadas co currículo 

 
 

 Reforzo:o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo recibirá 
medidas de reforzo educativo por parte das mestras de P.T.este reforzo realizarase 



 

 

tanto na Educación Primaria como na ESO.E farase maioritariamente fora da aula 
ordinaria. 
 Programas de reforzo:trátase dunha medida de atención á diversidade na ESO 

dirixida a aqueles alumnos/as que acceden a ESO por imperativo legal ou aqueles que 
repitan 1º curso da ESO ou promocionen a 2º sen superar todas ou algunhas das 
materias instrumentais.Os programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas 
estarán baseados nos mínimos esixibles.O alumnado de 1º e 2º da ESO que curse os 
programas de reforzo de áreas instumentais básicas quedará exento de cursar a 
materia de Lingua Estranxeira. 
 Desdobres 

  
 Asesoramento:o labor de asesoramento realizarase co alumnado, profesorado 

e titores ao longo de todo o curso e cando así o soliciten. 
 
 
 
 Medidas extraordinarias relacionadas co currículo: 

 
 Avaliación Psicopedagóxica: faranse avaliacións psicopedagóxicas a aquel 

alumnado obxecto de A.C.S. ou alumnado proposto para entrar nun Programa de 
Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento.  
Alumnado con n.e.e . 
 

 

 

 A.C.S:esta medida de atención á diversidade afecta os elementos prescriptivos 
do currículo. 
 
 
 
 
 
1.2. PLANO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL 
 
 
Aínda que a Orientación Académico e Profesional é un proceso que se desenvolve 
durante toda a Secundaría, na Educación Primaría consideramos primordial tamén 
atender a este aspecto durante o 6º curso, polo seu carácter de terminal da Educación 
Primaria e paso a Educación Secundaria, con todo o que leva consigo ( optatividade). 
Ese proceso adquire unha especial relevancia  cando o alumno deba escoller materias 
optativas, e naqueles momentos nos que a elección entre distintas opcións pode 
condicionar en gran medida o seu futuro académico e profesional. 
Dito plan levarase a cabo a través da titoría. Para elo se levarán á práctica unha serie 
de actividades, que variarán en función do ciclo ou curso. 
En xeral se lles informará a tódolos alumnos/as da E.S.O. sobre: 
 
 Estrutura do Sistema Educativo. 



 

 

 A optatividade. 
 Ós alumnos/as de 2º E.S.O. se lles dará información básica sobre 3º. 
 Ós alumnos/as de 3º E.S.O. se lles dará información básica sobre 4º. 
 En 4º E.S.O. centrarase a atención na información sobre saídas académicas e 
profesionais, e no proceso de toma de decisións. Para traballar este último aspecto se 
aplicará o programa de orientación académico e profesional elaborado polo 
Departamento de Orientación. 
 
Todas estas actividades traballaranas conxuntamente titor/a e orientadora. 
 
O Departamento de Orientación, seguindo as directrices xerais establecidas pola 
Comisión de Coordinación Pedagóxica, elaborará o Plan de Orientación Académico e 
Profesional e contribuirá a seu desenrolo e avaliación. Dito Plan será debatido pola 
Comisión de Coordinación Pedagóxica e se incorporará, coas modificacións que 
procedan, a proposta do Proxecto Curricular que se presente ao Claustro de profesores 
para a súa aprobación. Para elaborar dito Plan teranse en conta as seguintes 
consideracións: 
 
O Plan de Orientación Académica e Profesional contribuirá a facilitar a toma de 
decisións de cada alumno/a respecto o seu itinerario académico e profesional. A tal 
efecto incluirá: 
 

 Actuacións dirixidas a que os alumnos/as desenvolvan as capacidades 
implicadas no proceso de toma de decisións e que coñezan e valoren de unha forma 
axustada as súas propias capacidades, motivacións e intereses. 
 

 Actuacións destinadas a facilitar información suficiente ao conxunto do 
alumnado sobre as diferentes opcións educativas e laborais relacionadas coa etapa 
educativa, e de maneira especial sobre aquelas que se ofrecen no seu entorno. 
 

  Actuacións que propicien o contacto do alumnado co mundo do traballo e 
poidan facilitar a súa inserción laboral. 
 
 
O proceso de orientación académico e profesional será un elemento fundamental para 
a elaboración do Consello Orientador que para cada alumno/a se formulará o remate 
de cada curso da Educación Secundaria Obrigatoria que incluirá unha proposta a pais, 
nais ou titores do itinerario máis adecuado para seguir, así como a identificación, 
mediante informe motivado, do grao de logro dos obxectivos da etapa e de adquisición 
das competencias correspondentes que xustifica a proposta. 
Dito Consello debe entenderse coma unha proposta colexiada da Xunta de Profesores 
na que, tendo en conta as expectativas manifestadas polo propio alumno/a, se lle 
recomendarán as opcións educativas ou profesionais máis acordes coas súas 
capacidades, intereses e posibilidades. 
O Departamento de Orientación participará na elaboración do Consello Orientador 
especialmente cando un alumno/a requira unha orientación máis personalizada para 
tomar a súa decisión respecto as diferentes alternativas que se lle presentan. 



 

 

 
 

O PROGRAMA 
 
 
SESIÓN 1ª : ¿ QUE PENSO DO MEU FUTURO? 
Cuestionario inicial para saber si o alumno/a ten claro se quere realizar estudios de 
corta, larga ou media duración. 
 
 
SESIÓN 2ª : ¿TEÑO CLARO O QUE ME GUSTA? 
Pasar os alumnos/as unha proba para explorar os seus intereses profesionais. 
 
 
SESIÓN 3ª: ¿PARA QUE SIRVO MÁIS? 
Exploración de aptitudes. Coñecemento dos propios valores, interese e expectativas. 
 
SESIÓN 4ª : ¿ COMO ME VEXO? 
Coñecemento dos rasgos que definen a túa forma de ser. 
Establecer a relación entre estes rasgos e os diferentes campos profesionais. 
 
SESIÓN 5ª: ¿ EN QUE VOU MELLOR? 
Análise do historial académico. 
 
 
SESIÓN 6ª ; ¿ QUE SEI DO BACHARELATO? 
Coñecemento de tódalas opcións que me permite o cursar esta 
Etapa Educativa. Centros onde se pode cursar etc. 
 
 
SESIÓN 7ª : ¿ QUE É ISO DOS CICLOS FORMATIVOS? 
Coñecemento de esta Etapa Educativa. Centros onde se pode 
cursar etc. 
 
 
SESIÓN 8ª : SESIÓN INFORMATIVA CON ESTUDANTES 
            PROFESORES OU PROFESIONAIS DOS NIVEIS 
            ÓS QUE PODE ACCEDE-LO ALUMNADO. VISITA 
            A CENTROS. 
 
 
SESIÓN 9ª : ¿QUEOUTRAS ALTERNATIVAS TEÑO? 
Coñecemento dás diferentes opcións que teñen aqueles 
alumnos/as que non acaden ó título de Graduado en E.S.O. 
 
 
 



 

 

SESIÓN 10 ª : ¿ E AGORA QUÉ? 
Profundización na opción preferida. Consenso coa familia, 
profesorado e compañeiros. Consecuencias e responsabilidades 
que se derivan desa decisión. Busca dos medios e recursos para facela viable. 
 
           
1.3.-  PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 
 
 
A acción titorial se instrumentaliza por medio do plan de acción titorial que é o marco 
no que se especifican os criterios e procedementos para a organización e 
funcionamento das titorías. Nel se recollerán as liñas de actuación dós titores có 
alumnado de cada grupo e coas familias . 
O Departamento de orientación elaborará o plan de acción titorial para o noso centro, 
con dito plan preténdese conseguir os seguintes obxectivos: 
 
 
Con respecto ós alumnos/as: 
 

 Optimiza-los procesos de ensino/aprendizaxe: 
 

 

 Detectar dificultades e necesidades educativas dos alumnos/as. 

 Articular respostas educativas a esas dificultades e necesidades detectadas. 

 Facilitar a aprendizaxe autónomo. 
 

 Impulsar o desenrolo psicosocial dos alumnos/as: 
 
 

 Facilitar a integración dos alumnos/as no grupo e no Centro. 

 Fomentar actitudes participativas dos alumnos/as no Centro. 

 Desenvolver uns programas de orientación que permitan que cada alumno/a 
poida ir realizando o proceso de toma de decisións responsablemente e con 
coñecemento das ofertas que se lle presentan no ámbito académico e profesional. 
 
 
Con respecto os profesores: 
 

- Coordina-la acción dos profesores da súa titoría. 

- Colaborar co departamento de orientación na detección das dificultades de 
aprendizaxe e das necesidades educativas especiais. 

- Axusta-lo proceso de ensinanza ás necesidades educativas do grupo/clase e dos 
alumnos individualmente considerados. 

- Asesorar e coordina-los procesos de avaliación tanto dos alumnos como do 
propio plan de acción titorial. 
 
 



 

 

- Participar na elaboración e posta en práctica do plan de acción titorial. 
 
 
Con respecto ós pais: 
 

 Orientar ás familias na tarefa educativa. 
 Intercambiar información sobre a marcha dos alumnos/as. 
 Asesorar en conflitos e problemas. 
 Fomentar a participación nas actividades do Centro. 

 
Todos estes plans os elaborará o Departamento de Orientación seguindo as 
directrices xerais dá Comisión de Coordinación Pedagóxica baixo a coordinación dá 
Xefatura de Estudios. 
Ditos plans se presentarán o Claustro para a súa aprobación 
 
 
 

1.4.CRITERIOS DA AVALIACIÓN DO PLAN 
 
 
O Departamento de Orientación reunirase semanalmente para facer un seguimento e 
avaliación das actuacións que se vaian levando a cabo. 
 
O Centro adscrito( CRA de Dodro) será visitado pola orientadora os Martes. E reuniráse 
con este Centro unha vez o trimestre. 
 
 
O Departamento de Orientación participará na avaliación destes plans e elaborará 
unha memoria a final de curso. Dita memoria non se debe concibir como unha 
descrición exhaustiva das actuacións desenvoltas, senón coma unha síntese reflexiva 
cos profesores implicados, sobre os logros acadados, as dificultades atopadas, os 
factores que puideron influír en ambos e, no seu caso, os aspectos que será necesario 
modificar no Plan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PROXECTO LECTOR: 
 
Dentro do Proxecto Lector levaranse a cabo actuacións destinadas ao fomento da 
lectura e da escritura e a adquisición das competencias básicas tanto na aula de P.T. 
coma na de A.L. 
 



 

 

Estas actuacións serán entre outras: 
 

 Lecturas de diversos tipos: textos curtos, pequenas lecturas , lecturas axeitadas 
as necesidades do alumno/a, libros de lectura da biblioteca de aula e da biblioteca de 
centro, actividades para traballar e mellora-la comprensión lectora. 
 

 Distintas técnicas para mellorar a lectura e escritura a través de programas 
específicos de ordenador. 
 

 A utilización de diferentes soportes informáticos para buscar, obter, procesar e 
comunicar información ( T.I.C.S). 
 

 
Este departamento participará en todos aqueles proxectos de innovación educativa 
que se levarán a cabo no centro, a través de obradoiros, charlas etc. 
Tamén colaborará no proxecto educativo que se levará a cabo a nivel de centro (  
todavía tense que perfilar os diferentes enfoques a través dos cales abordaremos 
este tema). 
 
 
 
NOTA:  Achégase a Programación de Pedagoxía Terapéutica tanto de Primaria 
como da ESO e Programación de Audición e Linguaxe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA (CURSO 2015- 2016) 
 

PLAN  DE ACTUACIÓN DA AULA DE APOIO 
 
1.- Actuación da especialista en Pedagoxía Terapéutica. 
2.- Obxectivos xerais do Plan de Actuación. 
      2.1.- A nivel de centro. 
      2.2.- A nivel de Departamento de Orientación. 
      2.3.- A nivel da aula de apoio. 
3.- Obxectivos para o alumnado. 
      3.1.- Obxectivos xerais. 
      3.2.- Obxectivos, contidos, competencias,criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe avaliables das áreas curriculares (instrumentais básicas). 
         3.2.1.- Áreas da linguaxe. 
         3.2.2.- Área de matemáticas. 

4.- Metodoloxía. 
5.- Organización do alumnado. 
6.- Recursos materiais. 
7.- Avaliación da intervención. 
 
 
1.- Actuación da especialista en Pedagoxía Terapéutica: 
 
No curso 2015-2016 a labor educativa das especialistas en Pedagoxía Terapéutica tanto en 
Primaria como na ESO estará centrada no apoio educativo ao  alumnado que presente 
algunha necesidade específica de apoio educativo (NEAE), e que trala valoración 
correspondente do Departamento de Orientación, así o requiran.  
 
A intervención educativa irá dirixida fundamentalmente a compensar as dificultades de 
aprendizaxe que presentan, principalmente, nas áreas instrumentais básicas (linguas e 
matemáticas), á adquisición de técnicas, habilidades, actitudes e destrezas básicas que 
axuden á mellora do traballo e ao mellor desenvolvemento da personalidade do alumnado. 
O apoio levarase a cabo, segundo as diferentes características individuais do alumnado, 
dentro da aula ordinaria (no grupo – clase) ou fóra desta (na aula de apoio), en pequeno 
grupo ou de xeito individual. 
 
Esta programación levarase a cabo de forma globalizada, para o que será fundamental a 
coordinación co profesorado das áreas instrumentais e tirores/ as. 
 
Ademais das funcións que nos competen como membros do Departamento de Orientación 
e tal e como se establece no Art. 7º da Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a 
organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade 



 

 

Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998, como mestras de Pedagoxía 
Terapéutica desenvolveremos as seguintes funcións: 

 Asistir ás reunións da comisión de coordinación pedagóxica. 

 Participar na avaliación inicial do alumnado que acceda á educación secundaria 
obrigatoria e, cando cumpra, naquelas sesións de avaliación que afecten a alumnado con 
NEAE. 

 Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións curriculares, así 
como das medidas de reforzo, se é o caso, e daquelas outras dirixidas á atención á 
diversidade do alumnado. 

 Prestarlle atención docente directa ao alumnado con NEAE que así o requira, 
atención que, en xeral, se prestará no grupo no que está integrado. 

 Aquelas outras funcións que a Administración educativa poida asignar referidas á 
orientación. 
 
 
2.- Obxectivos xerais do plan de actuación: 
 
2.1.- A nivel de centro: 

 Colaborar na elaboración e/ ou revisión do Proxecto Educativo e Curricular do 
centro. 

 Dinamizar o proceso de integración do alumnado con NEAE. 

 Establecer os criterios para a elaboración e o desenvolvemento das adaptacións 
curriculares dos alumnos/ as que as precisen. 

 Propoñer medidas de atención á diversidade nos documentos que rexen a vida do 
centro. 

 Asesorar ao profesorado que imparte docencia aos alumnos/ as con NEAE nas súas 
programacións de aula sobre metodoloxía, adaptación do material de apoio, selección de 
actividades, obxectivos e avaliación de dito alumnado, favorecendo así o clima da aula, a 
dinámica educativa e a integración destes alumnos/ as no grupo. 

 Colaborar no desenvolvemento e dinamización das actividades do centro. 

 Participar no proxecto interdisciplinar (común para todo o centro) sobre a temática 
escollida. 

 Favorecer a convivencia na comunidade educativa.    
 

 2.2.- A nivel de Departamento de Orientación: 
 Planificar conxuntamente os horarios de apoio, con vistas ao tratamento do 
alumnado con NEAE. 
 Coordinar co resto de profesionais do Departamento de Orientación, as actuacións 
levadas a cabo co alumnado con NEAE. 
 Colaborar coa orientadora do centro na prevención, detección e valoración das 
dificultades de aprendizaxe do alumnado do centro e especial dos alumnos/ as con NEAE. 
 
2.3.- A nivel da Aula de Apoio: 

 Colaborar e asesorar na elaboración das adaptacións curriculares dos alumnos/ as 
en función dos seus niveles de competencia curricular e aplicación  das mesmas. 

 Proporcionar o reforzo pedagóxico que os alumnos/ as precisen en coordinación cos 
profesores/ as das áreas instrumentais e tirores/ as. 



 

 

 Establecer un seguimento e colaboración familiar dos alumnos/ as. 

 Elaborar os materiais didácticos necesarios para o traballo diario cos alumnos/ as. 

 Observar e avaliar o progreso dos alumnos/ as e propoñer as medidas oportunas. 

 Conseguir que o alumnado con NEAE adquira a formación e capacitación necesarias 
para que acade a autonomía e independencia suficientes como para integrarse na dinámica 
do centro e o entorno social no que se desenvolverá de maneira máis harmónica, positiva e 
normalizada posible. 

 Elaborar e recopilar os instrumentos necesarios para detectar e previr as 
dificultades de aprendizaxe. 

 Favorecer a adquisición de técnicas de estudo. 

 Promover técnicas de resolución pacífica de conflitos. 

 Implicar ao alumnado con NEAE nas actividades que se desenvolvan no centro e no 
proxecto interdisciplinar sobre a temática escollida. 

 
 
3.- Obxectivos para o alumnado: 
 
Os obxectivos a acadar a través do apoio específico de Pedagoxía Terapéutica teñen 
como base o establecido no decreto de currículo, concretados co profesorado das 
materias a reforzar e tendo sempre presente as capacidades do alumnado para 
favorecer un aprendizaxe significativo. 
 
3.1.- Obxectivos xerais: 

 Adquirir uns hábitos de autonomía que lle permitan desenvolverse na vida 
social. 

 Mellorar a autonomía social e as relación interpersoais. 

 Acadar o desenvolvemento de tarefas que requiran certa responsabilidade.  

 Coñecer feitos e fenómenos do mundo social que os rodea. 

 Valorar o traballo grupal. 

 Coñecer as normas de convivencia e control da conduta. 

 Favorecer a autoestima positiva do alumnado, como medio favorecedor da 
formación do alumno/a en todos os ámbitos. 
 
 
3.2.- Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
avaliables das áreas curriculares (instrumentais básicas):   
                                        
Os obxectivos, contidos , competencias, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe avaliables que se tratarán de acadar coas sesión de apoio de Pedagoxía 
Terapéutica, irán encamiñados á consecución das competencias básicas. 
 
3.2.1.- Áreas de Linguaxe: 
 
A nivel xeral traballaremos na consecución dos seguintes obxectivos, contidos,  
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables. 
 
 



 

 

Obxectivos: 
- Linguaxe oral: Producir textos orais sinxelos sobre experiencias, vivencias, 
sentimentos, narracións, respectando un orde, ritmo, pronunciación e vocabulario 
axeitado. Manexar a lingua como instrumento para a adquisición de novas 
aprendizaxes. 
- Lectura : Ler textos axeitados ao nivel dos alumnos/ as, de forma fluída e coa 
entoación axeitada. Adquirir un bo hábito lector como fonte de pracer e de 
aprendizaxe. 
- Comprensión: Comprender palabras (vocabulario), de frases e textos. Tamén se 
traballarán a utilización de estratexias de comprensión lectora como o subliñado de 
palabras, relectura, búsqueda no dicionario… 
- Escritura: Escribir palabras correctamente, escribir frases que dean lugar a 
pequenos textos, producir textos sinxelos e incidir tamén nas normas de ortografía e 
presentación dos escritos. 
- Tecnoloxía da comunicación: Utilizar as novas tecnoloxías de comunicación e 
da información como instrumento de traballo e aprendizaxe.  
 
Contidos: 

 Comprensión de textos orais moi sinxelos. 

 Produción de textos orais moi sinxelos. 

 Actitude de escoita adecuada nas diferentes situacións. 

 Lectura guiada de textos. 

 Adquisición progresiva da autonomía lectora. 

 Expresión e comprensión escrita. 

 Diferentes tipos de texto: informativo, narrativo, poético…. 

 A carta, o conto, o poema, as noticias…… 

 Lectoescritura. 

 Vocabulario (polisemia, antónimos e sinónimos…). 

 Ortografía.  

 Gramática (coñecemento das distintas clases de palabras e das función que 
desempeñan, así como a estrutura da frase, recoñecer o grupo do suxeito e do 
predicado…). 

 Actitude de cooperación e de respecto en situacións de aprendizaxe 
compartida. 

 Comprensión de informacións concretas en textos de uso cotián. 

 Interese polo coidado e a presentación dos textos escritos e respecto pola 
norma ortográfica. 
 
Criterios de avaliación da área de Linguaxe: 
 
De escritura: 
8. Escribe palabras atendendo as distintas regras ortográficas. 
9. Respecta a separación e unión de palabras. 
10. Respecta os signos de puntuación propios do seu nivel curricular. 
11. Escribe textos respectando a estrutura narrativa. 
 
De lectura: 



 

 

 Comprensión de textos adaptados ao seu nivel. 
 Responde por escrito a cuestións sobre textos. 
 Memoriza información e responde por escrito a cuestións. 
 Realiza un resumo do texto coas ideas principais. 
 
 
 
Estándares de aprendizaxe da área de Linguaxe: 
 
 Comprende a información xeral  e relevante de textos orais moi sinxelos. 
 Participa nunha convera entre iguais. 
 Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. 
 Atende as intervencións dos e das demais. 
 Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en pequeno 
grupo. 
 Comprende información relevante de textos sinxelos. 
 Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi sinxelos. 
 Le textos sinxelos en voz alta. 
 Selecciona textos do seu interese. 
 Produce textos moi sinxelos. 
 Elabora pequenos textos. 
 Interésase pola presentación dos textos. 

 
3.2.2.- Área de Matemáticas: 
 
A nivel xeral traballaremos na consecución dos seguintes obxectivos, contidos , 
competencias, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables. 
 
Obxectivos: 

 Realizar  operacións básicas 

 Resolver problemas de diversos tipos. 

 Realizar operacións de cálculo mental. 

 Coñecer as nocións básicas de xeometría. 

 Coñecer as nocións básicas de álxebra. 

 Realizar xogos lóxicos. 

 Diferenciar e utilizar as unidades principais do sistema métrico decimal. 

 Coñecer e diferenciar as unidades de tempo e a monetaria e aplicalas en 
situacións da vida cotiá. 
 
Tamén se tratará de desenvolver outras capacidades , necesarias para a aprendizaxe, 
como son a memoria, atención e percepción, o razoamento verbal, espacial, numérico, 
etc. 
 
Contidos: 

 Os números naturais, enteiros, decimais e fraccionarios. 

 As operacións. 

 A resolución de problemas adecuados a cada nivel. 



 

 

 Razoamento. 

 Instrumentos e unidades de medida. 

 Organización da información. 

 As formas e a representación do espazo. 

 O tempo, unidades de medida. 

 O diñeiro. Moedas e billetes europeos. 
 

 
 
Criterios de avaliación da área de Matemáticas: 
 
 Ler, escribir e ordear números enteiros. 
 Intepretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida 
cotiá. 
 Cálculo de sumas, restas, multiplicacións e divisións. 
 Resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel. 
 Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e triángulo. 
 Coñecer e utilizar o quilómetro, o metro , o quilo, o litro. 
 Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 
 
Estándares de aprendizaxe da área de Matemáticas : 
 Le, escribe e ordea números. 
 Utiliza os números ordinais en contextos reais. 
 Realiza cálculos numéricos básicos coas operacións de suma , resta, multiplicación e 
división adecuados ao seu nivel. 
 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados. 
 Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo. 
 Le en reloxos. 
 Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes . 
 Recoñece formas rectangulares, triangulares e circulares. 
 Explica oralmente o proceso seguido para resolver un problema. 
 Coñece e utiliza o quilómetro, o metro, o quilo e o litro. 
 
 
4.- Metodoloxía: 
 
Proponse unha intervención didáctica que facilite a actividade construtiva do alumnado, 
tendo en conta os coñecementos previos como punto de partida, e reducindo o grado de 
dificultade das tarefas propostas, valorando os seus niveis e tratando de lograr a maior 
motivación para a aprendizaxe, tendo sempre en conta os seus intereses e necesidades. 
Procurarase en todo momento a aprendizaxe significativa, intentando conectar as 
actividades propostas coa realidade na que os alumnos/ as se atopan. Todos estes 
principios requiren: 
 

 Estruturar máis o seu traballo, facilitando a comprensión das tarefas. 



 

 

 Reducir o grado de dificultade das tarefas xogando cos seus niveis de abstracción e 
complexidade. 

 Proporcionar maiores recursos e adaptar os que se lle ofrecen ao conxunto do grupo. 

 Potenciar a súa participación nas experiencias da aula. 

 Priorizar estratexias que favorezan a experiencia directa, a reflexión, e a expresión por 
parte do alumnado. 

 Potenciar a colaboración horizontal entre o alumnado que presenta NEAE e os que non 
as teñen, recoñecendo a importancia da aprendizaxe colaborativa. 

 
Para a consecución de algúns obxectivos e contidos utilizaranse métodos e técnicas 
específicas. Desta maneira,  a metodoloxía estará marcada polos seguintes fundamentos: 
 Motivación polas tarefas. 
 Reforzo positivo. 
 Mediación na aprendizaxe. 
 Ensinanza titorizada 
 Xeralización da aprendizaxe. 
 Interacción. 
 Principio de redundancia para conseguir a asimilación. 
 O modelado. 
 A resolución de problemas cotiáns para o alumnado. 
 
 
5.- Organización do alumnado: 
 
A distribución horaria dos apoios farase tendo en conta os niveis de competencia 
curricular do alumnado, as súas necesidades e o horario do grupo –clase de referencia, xa 
que estes levaranse  a cabo fundamentalmente nas sesións das áreas de linguaxe e 
matemáticas. 
 
Aqueles alumnos/as que presenten un maior desfase curricular recibirán máis sesións de 
Pedagoxía Terapéutica á semana. 
 
O horario de Pedagoxía Terapéutica está marcado por un carácter flexible. As sesións, así 
como o número de apoios ao alumnado poderá variar ao longo do curso escolar, 
dependendo das necesidades que vaian xurdindo en cada etapa. 
 
 
6.- Recursos materiais: 
 
As aulas de apoio dispoñen de material propio adquirido ao longo dos cursos escolares. 
Este, consistente en libros de texto, cadernos de actividades de reforzo dos diferentes 
ámbitos a traballar (linguaxe, matemáticas, atención, memoria…), xogos educativos… 
 
Ademais contamos cun ordenador portátil con conexión a internet, para aplicar 
programas educativos e reforzar contidos de xeito máis lúdico e atractivo para os 
alumnos/ as. 
 



 

 

En todo momento podemos contar co material do Departamento de Orientación, así 
como o proporcionado pola biblioteca do centro. Dito material adaptarase ás capacidades 
do noso alumnado. 
 
 
7.- Avaliación da intervención: 
 
Concibimos a avaliación como un proceso de reflexión e análise sobre o proceso de 
ensino- aprendizaxe que se realiza de xeito continuo co obxectivo  último de introducir 
modificacións e melloras na intervención educativa para lograr a plena consecución 
dos obxectivos expostos. 
 
A pesar do seu carácter de continuidade, polas súas implicacións prácticas e diferenzas 
significativas podemos diferenciar tres grandes momentos, o que daría lugar a tres 
tipos de avaliación: 

 Avaliación inicial: realizada antes da intervención directa cos alumnos/as, a 
través da observación, de probas escritas, xunto coa análise dos traballos individuais 
dos mesmos,  fundamentalmente. 

 Avaliación continua: ao longo de todo o proceso de ensino – aprendizaxe , o 
que permite modificar a intervención.  

 Avaliación final: trátase de facer unha reflexión final sobre o grao de 
consecución dos obxectivos, analizando non soamente ao alumnado, senón tamén a 
práctica docente. 
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1 – INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN: 

 A adecuada resposta educativa a todos os alumnos/as concíbese a partir do 

principio de inclusión, entendendo que deste xeito garántese o desenrolo dos alumnos 

favorecendo  a  equidade  e contribúese a unha maior cohesión social. A sociedade actual é 

consciente da necesidade de proporcionar unha educación de calidade, 

independentemente das súas condicións e circunstancias, de garantir a non discriminación 

das desigualdades personais, culturais, económicas e sociais, con especial atención ás que 

se deriven de discapacidade.



 

 

As miñas  funcións como mestra de Audición e Linguaxe  enmárcanse dentro da Lei de 

referencia LOMCE e da diferente lexislación que se deduce da mesma como o Decreto 

229/2011 de Atención A Diversidade, polo que a miña labor céntrase  en tres aspectos 

fundamentais:  

   Atención directa ao alumnado con necesidades: levaranse a cabo sesións en 

pequeño grupo con aqueles alumno/as que presenten alteracións na súa comunicación, 

fala ou linguaxe, tanto a nivel comprensivo e expresivo. 

   Cooperación coa institución escolar: detección de alteraciós no ámbito da linguaxe, 

programación conxunta co profesor titor, coordinación periódica cos profesores do centro: 

orientación, levar a cabo programas coa colaboración do D.O. de prevención, estimulación 

de alteracións da linguaxe  en educación infantil.   

   Orientación e consello familiar: facilitando as reunións cos pais e informándoos da 

evolución dos seus fillos, así como implicándoos no proceso a través de pautas para que 

traballen cos nenos na casa, sobre todo na etapa da intervención donde son 

imprescindibles, que é a de xeneralización das aprendizaxes. 

 

 É de salientar que a praza de AL é itinerante, tendo como centro base o CPI dos 

Dices, ao que acudo dous dias á semana, e outros dous centros, o CPI de Dodro e o CRA de 

Dodro, aos que acudo todos os días agás os martes. 

 

2 – NECESIDADES: 

O establecemento das necesidades que se dan no meu centro, veñen determinadas 

despois dunha ampla avaliación multidisciplinar do contexto, do centro e dos alumnos/as. 

As diferentes necesidades que se atenderán en AL son: 

  Alumno que cursa 1º de EP ten diagnosticada unha craneosinostese severa na forma 

atípica de cráneo en trebol, síndrome de Arnold-Chiari e hipoplasia do terzo medio 

facial. Con este alumno se traballarán principalmente a atención e a comunicación. 

 Alumno de 1º de E.P: Pendente de avaliar para determinar se é preciso traballar no 

campo de AL. 

 Alumno que cursa 3º de EP cunha discapacidade inteletual leve – moderada. Traballarase a 

linguaxe tanto oral como escrita. 



 

 

 

3 – DESEÑO DA INTERVENCIÓN: 

A intervención se deseña partindo dos resultados da valoración inicial e do análise 

das necesidades persoais, intentando ofrecer os contextos, medidas e experiencias 

necesarias para unha axeitada aprendizaxe lingüística. A intervención do mestre de 

Audición e Linguaxe debe iniciarse cando se detecte a necesidade. Ésta levarase a cabo 

tanto na aula de Audición e Linguaxe coma na aula ordinaria, dependendo da 

especificidade das actividades que se vaian a realizar. 

O número de sesións semanais oscilará entre tres e catro, pola dispoñibilidade 

horaria da mestra de AL, que ten o horario compartido con outros dous centros. 

A intervención do mestre de Audición e Linguaxe abarcará todas as dimensións e 

procesos da linguaxe oral e escrita. 

 Bases funcionais: 

 Discriminación auditiva. 

 Praxias dos órganos fono-articulatorios. 

 Respiración e sopro. 

 Dimensións da linguaxe: 

 Forma: fonética e fonoloxía e morfosintaxe.. 

 Contido: semántica. 

 Uso: pragmática. 

 Procesos da linguaxe: 

 Comprensión. 

 Produción. 

 Lectoescritura. 

 Desenvolvemento cognitivo: 

 Prerrequisitos. 

 Procesos cognitivos. 

 

3.1. OBXECTIVOS DA INTERVENCIÓN: 

 



 

 

A partir das necesidades que presenta o noso contexto, centro e alumnado 

establezo os obxectivos xerais que pretendo que se acaden para o presente curso: 

12. Favorecer unha comunicación fluída cos pais dos alumnos. 

13. Dar información ao profesorado no campo de AL sobre os alumnos que atendo. 

14. Previr ou detectar de forma precoz os problemas  de comunicación e linguaxe, 

así como outras dificultades asocidadas. 

15. Traballar de maneira directa os problemas comunicativo-lingüísticos do 

alumnado do centro con NEAE. 

16. Dar reforzos a aqueles alumnos que teñan dificultades de tipo curricular. 

17. Favorecer a inclusión dos nenos con NEAE. 

 En canto aos obxectivos máis específicos para os meus alumnos, estes 

dependerán das necesidades educativas de cada un, polo que serán totalmente 

individualizados e adaptados a cada un deles. 

 

3.2. METODOLOXÍA: 

 

O meu alumnado presenta NEAE, e por iso é moi diverso en características, 

capacidades, limitacións, necesidades e intereses. E polo tanto, o proceso de atención a 

este alumnado debe ser personalizado e individualizado atendendo ás súas 

peculiaridades. 

A miña metodoloxía presentará as seguintes características:  

4. Promover o traballo interdisciplinar. 

5. Manter o maior contacto posible coas familias do alumnado para coordinar os 

programas de intervención que se levarán a cabo con eles. 

6. Estar en contacto directo e de maneira frecuente co resto de profesorado do 

centro, cos organismos externos ao centro e tamén co persoal non docente e 

conseguir a súa colaboración no proceso de intervención cando sexa conveniente. 



 

 

7. Colaborar de maneira activa nas reunións levadas a cabo no centro, tanto nas 

dos diferentes organismos (CCP, DO, claustro...) como nas dos pais dos alumnos. 

8. Seguir unha serie de estratexias máis concretas que as anteriormente 

mencionadas, para a aplicación dos programas de intervención, tendo en conta que 

deberán ser adaptadas de maneira individual a cada un dos  diferentes programas e 

dos  alumnos: 

 Potenciar a construción de aprendizaxes significativas. 

 Propiciar a autorregulación das aprendizaxes. 

 Salientar aquelas aprendizaxes básicas e imprescindibles que sexan máis 

relevantes para acadar as competencies básicas. 

 Actividades interesantes e significativas centradas no alumno.  

 Metodoloxías interactivas que teñan en conta o factor lúdico sempre que sexa 

posible. 

 Basear a intervención en aspectos como a redundancia, a simplicidade e a 

claridade. 

 Favorecer o traballo cooperativo. 

 A intervención debe darse nun clima de confianza. 

 Prestar especial interés pola motivación do alumnado. 

 Reforzar os logros e minimizar os fracasos. 

 Fomentar a capacidade de aprender a aprender. 

 Ter en conta a flexibilidade do programa de intervención ao longo da súa 

aplicación. 

 Xeneralizar as aprendizaxes para culminar a intervención. 

 

4 – RECURSOS. 

Dentro dos recursos destacamos algúns do mercado e outros de elaboración propia: 

Espello, depresores linguais, cepillo eléctrico, palliñas, velas, pelotas, globos, muíños de 

vento, instrumentos musicais, colchóns, Fonodil, Fono-identic, Foto-lotos sonoros, lotos 

fonéticos, vocabulario en imaxes e láminas. Para lecto-escritura: Cadernos de 

grafomotricidade, de comprensión lectora, diversos métodos de lectoescritura, cadernos 

de exercicios para o aprendizaxe lector, contos con imaxes, fichas de comprensión e 



 

 

metacomprensión lectora, fichas para a recuperación de alteracións da lectoescritura, 

letras móbiles, etc. Recursos informáticos e electrónicos: Un ordenador, unha tablet, un 

reprodutor de cd, gravadora de sons, diversos cds con material sonoro, diferentes páxinas 

Web: o desván das palabras, aula virtual de al,…  Tests: Rexistro Fonolóxico Inducido. 

 

5 – AVALIACIÓN E SEGUEMENTO: 

A avaliación da linguaxe é un proceso evolutivo unido ó da intervención. Esta 

avaliación será continua e encamiñada a proporcionar de xeito permanente 

información sobre a evolución de cada caso particular. Terá un carácter 

eminentemente formativo, encamiñada á revisión, modificación o proposta de mellora 

do planeamento así como dos resultados de dita intervención educativa. 

Constará de varios momentos secuenciados: detección de posibles problemas, 

establecemento do tipo e nivel da conduta lingüística alterada, medición dos cambios 

lingüísticos producidos durante a intervención e análise dos resultados acadados en 

relación cos obxectivos propostos. Para todo isto, faremos uso da información 

aportada polos titores/as do noso alumnado tendo en conta as directrices do 

departamento de orientación. 

A valoración da linguaxe debe ser o mais completa posible, así se avaliarán as 

situacións de produción verbal espontánea, de produción verbal provocada, de 

imitación e de comprensión. 

Como instrumentos de avaliación utilizarase a observación, probas estandarizadas 

seleccionadas ou de elaboración propia.   

Asdo: Rocío Freire Cuiñas 

Mestra de AL 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


