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1. Introdución

Os valores  sociais  e  cívicos  resultan fundamentais  na  nosa sociedade,  para  que as  persoas  poidan exercer  a
cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica e social.
Esta área reforza a preparación das persoas para actuar como cidadanía participativa e implicada na mellora da
cohesión, a defensa e o desenvolvemento da sociedade.
A área incita á reflexión e propón aprendizaxes relativas á dignidade persoal, ao respecto aos demáis e os valores
sociais na convivencia.
Favorecese a comprensión dos principios de xustiza, liberdade e seguridade.
Oriéntase aos alumnos/as a comprender a realidade social,  resolver conflitos de forma reflexiva, dialogar para
mellorar, respectar os valores universais, crear un sistema de valores propio e participar de forma activa na vida
cívica de forma pacífica e democrática.
Esta área divídese en tres bloques, que se darán de forma integrada e non illada:
- A identidade e a dignidade da persoa.
- A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais.
- A convivencia e os valores sociais.

A área impártese en lingua castelá.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Concretar  un  plan  de  traballo  para  a
realización  dun proxecto  ou  a  resolución  dun
problema a través da definición de obxectivos e
das accións para acadalos,  tendo en conta as
necesidades da contorna.

1 1 1-5 3 1-2-3

OBX2  -  Desenvolver  o  proxecto  segundo  a
p l a n i f i c a c i ó n  p r e v i s t a  m o b i l i z a n d o
conxuntamente as competencias transversais
que se requiran.

1-3 5 3 1-3 2 3

OBX3 -  Presentar  os  resultados  asociados  ao
proxecto competencial  empregando dun xeito
respectuoso  estratexias  e  ferramentas  de
comunicación adecuadas cunha linguaxe verbal
e  corporal  positiva,  control  das  emocións
negativas e, de ser o caso, co uso de recursos
informáticos e audiovisuais.

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

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XCrecemos e aprendemos1 14

Nesta unidade didáctica, os alumnos teñen
que aprender a identificar, valorar e
expresar adecuadamente características,
habilidades e emocións propias e dos
demáis. Este enfoque debe levalos a asumir
pouco a pouco os seus dereitos e deberes

40
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XCrecemos e aprendemos1 14como persoas dignas que participan no
conxunto da comunidade e sociedade. 40

Diferentes pero nos
entendemos X2 11

Os alumnos deben valorar positivamente e
describir calidades, características e
habilidades distintivas das persoas. Teñen
que valorar a diversidade de persoas e
culturas para poder interactuar con elas de
forma interdependiente e intercultural.
Deben adquirir habilidades para expresar
de forma sincera e respetuosa as súas
opinións e argumentos e para escoitar e
interpretar axeitadamente as opinións e as
emocións e sentimentos dos demáis.

35

XRespetamos leis e dereitos3 10

Neste trimestre amplíase o ámbito de
reflexión cara os valores socialmente
compartidos. A partir das experiencias dos
alumnos, abordaránse con progresivo rigor
as primeiras formacións relacionadas cos
valores universais, coas atitudes
democráticas e o coidado da natureza

25

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Crecemos e aprendemos

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

 Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

CA1.2 - Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

CA1.3 - Identificar e seleccionar a información que se
precisa.

Identificar e seleccionar a información
que se precisa.

CA1.4 - Realizar, de xeito guiado, a secuencia e a
temporalización das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

Secuenciar e a temporalizar as actuacións
necesarias para a execución do proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Prever as incidencias que se poidan
producir no desenvolvemento das
actuacións do proxecto.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Aplicar os coñecementos axeitados cos
niveis de calidade requiridos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das
actuacións.

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

 Resolver ou comunicar as incidencias
xurdidas durante a execución das
actuacións.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Valorar os resultados logrados ao termo
da execución do proxecto.

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presentar o proxecto realizado.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

 Empregar unha linguaxe verbal correcta
e con claridade.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe corporal como
código comunicativo.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Potenciar as emocións positivas na
exposición.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

 Empregar recursos dixitais, audiovisuais
ou plásticos como apoio na presentación
do proxecto.

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

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

2

Título da UDUD

Diferentes pero nos entendemos

Duración

11

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

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

CA1.2 - Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

CA1.3 - Identificar e seleccionar a información que se
precisa.

Identificar e seleccionar a información
que se precisa.

CA1.4 - Realizar, de xeito guiado, a secuencia e a
temporalización das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

Secuenciar e a temporalizar as actuacións
necesarias para a execución do proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Prever as incidencias que se poidan
producir no desenvolvemento das
actuacións do proxecto.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Aplicar os coñecementos axeitados.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das
actuacións.

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Resolver, dentro do seu nivel de
autonomía, ou comunicar as incidencias
xurdidas durante a execución das
actuacións.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

 Valorar os resultados logrados ao termo
da execución do proxecto.

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presentar o proxecto realizado.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe corporal como
código comunicativo.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Potenciar as emocións positivas na
exposición.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Empregar recursos dixitais, audiovisuais
ou plásticos como apoio na presentación
do proxecto.

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

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.
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Contidos

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

3

Título da UDUD

Respetamos leis e dereitos

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

CA1.2 - Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

CA1.3 - Identificar e seleccionar a información que se
precisa.

Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

CA1.4 - Realizar, de xeito guiado, a secuencia e a
temporalización das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

Secuenciar e a temporalizar as actuacións
necesarias para a execución do proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Prever as incidencias que se poidan
producir no desenvolvemento das
actuacións do proxecto e propoñer
posibles solucións a estas.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Aplicar os coñecementos axeitados.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das
actuacións.

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Comunicar as incidencias xurdidas
durante a execución das actuacións.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Valorar os resultados logrados ao termo
da execución do proxecto.

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presentar o proxecto realizado.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe verbal correcta e
con claridade.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe corporal como
código comunicativo.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Potenciar as emocións positivas na
exposición.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Empregar recursos dixitais, audiovisuais
ou plásticos como apoio na presentación
do proxecto.

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

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Empregarase un modelo discursivo/expositivo, experiencial, así como traballo por tarefas e talleres.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

 Computador de aula e encerado dixital

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

 Material de refugallo (cartóns, papeis...)

YouTube

Empregaremos unha variedade significativa de recursos didácticos coa finalidade de ofertarlle ao noso alumnado un
amplo abano de posibilidades para as súas aprendizaxes. Intentaremos motivar e implicar ao alumnado no proceso
de ensino-aprendizaxe, xa que procuraremos que os recursos empregados posibiliten unha aprendizaxe activa por
parte do alumnado.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

O proceso de avaliación inicial durará as dúas primeiras semanas lectivas do curso ( 2 sesións).
Nesta avaliación inicial, o obxectivo primordial é comprobar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
posúe o noso alumnado para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a
inclusión social e o emprego .
Para obter dita información , podemos empregar distintos tipos de instrumentos de recollida de información: test
obxectivos, traballos individuais e/ou grupais, debates...
A  partires  da  información  recollida  e  da  interpretación  da  mesma,  poderemos  adaptar  o  proceso  de  ensino-
aprendizaxe ás caracterísitcas do grupo-clase, poñendo especial énfase na detección de problemáticas e na posta en
marcha das medidas de atención á diversidade necesarias.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

40

UD 2

35

UD 3

25

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes o grao de adquisición das
competencias, o logro dos obxectivos da etapa e os criterios de avaliación. No caso de alumnado con adaptación
curricular, os referentes serán os incluídos na devandita adaptación.
No tocante á calificación dos trimestres, a nota extraerase da media ponderada obtida entre as calificacións da
unidade didáctica do trimestre. Para calificar cada Unidade didáctica, utilizaremos diferentes táboas de indicadores.
Para  cubrilas,  empregaremos  instrumentos  de  avaliación  como  portafolios,  traballos  en  grupo,  individuais,
participación nos debates...

No caso de obter un número decimal aplicaremos a seguinte equivalencia coas décimas:
* 1,2,3.4 décimas: o número enteiro quedaría como está (por exemplo: 6,3=6).
* 5,6,7,8,9 décimas: ao número enteiro se lle engade 1 unidade (por exemplo: 6,6=7)
A nota final, ao tratarse dunha avaliación continua, será a obtida no terceiro trimestre.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

De acordo co artigo 20 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, así como a orde de 25 de xaneiro de 2022, a avaliación durante a etapa de Educación
Primaria será continua e global, tendo en conta o proceso de aprendizaxe. Feito polo cal, aprobando avaliacións
posteriores recupéranse avaliacións anteriores, de ser o caso.
Por outra banda, se nalgún momento se obtén unha calificación negativa , poñerase en marcha un programa de
reforzo individualizado para ese alumno en cuestión, como medida ordinaria de atención á diversidade.
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6. Medidas de atención á diversidade

O reforzo educativo realízase dentro da aula ordinaria polo mestre/a titor/a e.
Reciben este tipo de reforzo aqueles/as alumnos/as que coa modificación de elementos non prescritivos do currículo,
é dicir, a secuencia de contidos, as formas e instrumentos de avaliación, a organización da aula, os agrupamentos
dos alumnos/as e  todo aquilo  incluído dentro do ámbito da metodoloxía,  poden seguir  o  proceso ordinario  de
ensino/aprendizaxe.
Por outra banda, a adaptación curricular (medida extraordinaria) refírese ás modificacións dun ou máis elementos
prescritivos do currículo, como son obxectivos, contidos e criterios de avaliación, para atender ás necesidades
educativas dun alumno/a motivadas tanto por unha determinada dificultade persoal coma polas súas capacidades
excepcionais.
O referente de toda adaptación curricular son os obxectivos xerais da etapa, concretados no proxecto curricular do
centro para cada curso. Os obxectivos poden pertencer, se é o caso, a outro curso ou etapa distinto do que cursa o
alumno/a obxecto de adaptación curricular.

En todo caso intentarase:
-Adaptarnos ás características individuais e sociais de cada alumno/a.
-Adoptar unha metodoloxía propicia á aprendizaxe para todos os alumnos/as na súa diversidade.
-Partir  dunha avaliación inicial  dos/as alumnos/as en cada núcleo de aprendizaxe para detectar coñecementos
previos, e para facilitar a importancia do novo contido a ser aprendido.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - Comprensión oral X X X

ET.2 - Expresión oral X X X

ET.3 - Expresión escrita X X X

ET.4 - Comunicación
audiovisual X X X

Observacións:
Traballaranse segundo a programación de aula ainda que a un ritmo acorde coas capacidades e destrezas do
alumnado.
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas áreas, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a
comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación
cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Lectura de contos relacionados coa violencia e realizacións
de ilustracións.

Día contra a violencia de xénero
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Actividade Descrición

lectura e composición de panxoliñas.Certame de panxoliñas

Lectura  de  contos  relacionados  coa  paz  e  expresión  de
desexos en murais.

Día da paz

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

Indicadores de logro

Funcionalidade da programación.

Coherencia entre os obxectivos e os contidos.

Actividades adecuadas.

Estilo de ensinanza.

Rol do docente.

Temporalización.

Organización dos recursos materiais.

Medidas de atención á diversidade.

Motivación do alumnado.

Procedementos de avaliación.

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

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento da programación levarase a cabo a través da aplicación PROENS ao finalizar cada unidade didáctica.
Ademais, hai que destacar a utilización do diario de clase para o seguimento da actividade lectiva, xa que esta
ferramenta permítenos comprobar se o programado inicialmente se desenvolveu sen dificultade ou hai que realizar
algunha modificación. As modificacións da programación quedarán reflectidas na memoria, que se realizará a final de
curso e servirá como proposta de mellora para o próximo curso.

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

-Comprobación dunha correcta planificación e temporalización das unidades didácticas.

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

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

9. Outros apartados
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