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4º Primaria . Disciplina troncal. Área de Ciencias Sociais 

a) INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Os puntos recollidos nesta programación son os que aparecen como mínimos na Resolución 15 xullo 2016 (DOG 1 agosto), a excepción dos apartado i) e j) 

por ser específicos para a ESO. 

Esta programación foi realizada tendo en conta o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia onde se establece a distribución horaria de dúas sesións semanais desta área para o cuarto curso de primaria. 
 

Esta área centra a súa atención no estudo das persoas como seres sociais e as características xerais e particulares do entorno no que viven. En este estudo 

son esenciais os aspectos xeográficos, sociolóxicos, económicos e históricos que determinan unha cultura e unha sociedade. 
 

O alumnado deberá acadar as capacidades, coñecementos, destrezas e actitudes necesarios para comprender a realidade do mundo no que viven, as 

experiencias colectivas pasadas e presentes e espazo en que se desenvolve a vida en sociedade. 
 

Alumnado. Esta programación vai dirixida ao alumnado de 4º curso de Educación Primaria do CPI de San Sadurniño, que   constan de 24 

alumnos/as. 

 
Profesorado. 

- Titora de 4º Margarita Chao Vázquez 

Educación Musical: Ana Mª Vázquez Rico 

- Lingua Inglesa : Mª Mar López Somoza 

- Pedagoxía Terapéutica: Mª Carmen Vázquez López 

- Audición e Linguaxe: Inés Veiga Fernández  

- Relixión Católica: Manuela Mª Filgueira Rico. 
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b) CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Segundo se recollen no artigo 5, as competencias clave que debemos desenvolver son: 
 

1. Comunicación lingüística(CCL) / 2.- Matemática e ciencia e tecnoloxía (CMCT) / 3.- Dixital (CD) / 4.- Aprender a aprender (CAA) / 5.- Sociais e cívicas (CSC) 

6.- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) / 7.- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 

Analizando a área de Ciencias da Sociais, polo seu carácter global, pode extraerse facilmente a súa contribución especial ao desenvolvemento das 

competencias clave: 
 

Con respecto á CSC poden considerarse dous ámbitos nos que o alumnado se move. Por un lado estarían as relación próximas, como a familia, os amigos, os 

compañeiros, que requiren favorecer unha toma de conciencia persoal de emocións e sentimentos e o desenvolvemento de actitudes de comunicación, 

diálogo, de resolución de conflitos. Polo outro lado, estarían as relacións próximas ao alumnado, abordar o lugar onde vive, a parroquia, o concello, a 

comunidade, o estado, etc. Comprender a súa organización, funcións e os mecanismos de participación da cidadanía, va más allá de los aspectos 

conceptuais y require del aprendizaxe de destrezas sociais e actitudes. 
 

A área contribúe de forma substancial á CMCT. Ofrece o uso de ferramentas matemáticas, tales como medidas, escalas, táboas ou representacións gráficas, 

contribuíndo así ao desenvolvementos da competencia matemática para la resolución de tarefas e problemas da vida cotiá. Ao mesmo tempo, debe 

potenciar a interacción co mundo físico, pois moitas das aprendizaxes integradoras están totalmente centradas na interacción do ser humano co mundo o 

rodea. 
 

Contribúe tamén de forma relevante, a la CD. A información aparece como elemento imprescindible en boa parte das aprendizaxes da área. Esta 

información preséntase en diferentes códigos, formatos e linguaxes e require, por tanto, de procedementos diferentes para a súa comprensión. Ler un 

mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno ou utilizar unha fonte histórica, esixe o uso de procedementos diferenciados de busca, selección, 

organización e interpretación, que son obxecto de aprendizaxe en este área. 
 

A área de Ciencias Sociais contribúe significativamente a fomentar e mellorar a comunicación e o diálogo no alumnado, a estruturación do discurso, a 

capacidade de síntese e polo tanto o desenvolvemento da CCL. 
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A aprendizaxe das Ciencias sociais contribuirá ao desenvolvemento da CAA, mediante o desenvolvemento de técnicas para tratar a información: a 

realización de resumes, esquemas ou mapas conceptuais que resultan especialmente útiles nos procesos de aprendizaxe. A reflexión e expresión oral e 

escrita sobre qué se ten aprendido, cómo e para qué, contribuirá al desenvolvemento desta competencia. 
 

A contribución da área á CCEC céntrase no coñecemento das manifestacións culturais, a valoración da súa diversidade e o recoñecemento de aquelas que 

forman parte do patrimonio. 

Inclúense tamén contidos directamente relacionados co desenvolvemento da CSIEE, ao ensinar a tomar decisións e iniciativas de forma autónoma e creativa 

de actividades de ocio. 
 

Na seguinte táboa da pode verse o perfil competencial desta área para cada un dos bloques que a forman : 
 

 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CSC CAA CSIEE CD CCEC 

B1-1.        

B1-2.        

B1-3.        

B1-4.        

B1-5.        

B1-6.        

B1-7.        
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B1-8.        

B1-9.        

B1-10.        

 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CSC CAA CSIEE CD CCEC 

B2-1.        

B2-2.        

B2-3.        

B2-4.        

B2-5.        

B2-6.        

B2-7.        

B2-8.        

B3-9.        

B3-10.        
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B3-11.        

B2-12.        

B2-13.        

B2-14..        

B2.15.        

B2.16..        

B2-17.        

B2-18.        

 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CSC CAA CSIEE CD CCEC 

B3-1.        

B3-2.        

B3-3.        

B3-4..        

B3-5.        
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B3-6.        

B3-7.        

B3-8.        

B3-9.        

B3.10.        

B3.11.        

B3.12.        

B3.13.        

B3.14.        

B3-15.        

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 
COMPETENCIAS CLAVE 

CCL CMCT CSC CAA CSIEE CD CCEC 

B4-1.        

B4-2.        

B4-3.        
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B4-4..        

B4-5.        

 
 

c) CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 
 

OBXECTIVOS PARA O 4º CURSO NA ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

B1-1. Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fontes (directas e indirectas). 

B1-2. Utilizar as TIC para obter información, aprender e expresar contidos sobre ciencias sociais. 

B1-3. Desenvolver a responsabilidade, a capacidade de esforzo e a constancia no estudo. 

B1-4. Realizar traballos e presentacións a nivel individual e de grupo que supoñan a procura, selección e organización de textos de carácter social, xeográfico 
ou histórico, mostrando habilidade para traballar tanto individualmente coma de maneira colaborativa dentro dun equipo. 

B1-5. 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. 

B1-6. 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. 

B1-7. Participar dunha maneira eficaz e construtiva na vida social creando estratexias para resolver conflitos. 

B1-8. Valorar a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos, fomentando os valores democráticos. 
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B1-9. Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor, aumentando as capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar conclusións 
innovadoras. 

B1-10. 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 

B2-1. Explicar como é e de que forma se orixinou o universo e os seus principais compoñentes. 

B2-2. Describir as características principais do sistema solar, identificando diferentes tipos de astros e as súas características. 

B2-3. Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, explicando as súas características, movementos e consecuencias 

B2-4. Identificar as capas da Terra segundo a súa estrutura, xa sexa interna ou externa. 

B2-5. Explicar as distintas formas de representar a superficie terrestre. 

B2-6. Describir correctamente planos e mapas, interpretando a súa escala e signos convencionais. 

B2-7. Identificar e manexar os conceptos de paralelos, meridianos e coordenadas xeográficas. 

B2-8. Identificar a atmosfera como escenario dos fenómenos meteorolóxicos, explicando a importancia do seu coidado. 

B2-9. Explicar as diferenzas entre clima e tempo atmosférico e interpretar mapas do tempo. 

B2-10. Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores que o determinan. 

B2-11. Recoñecer as zonas climáticas mundiais e os tipos de climas de España, identificando algunhas das súas características básicas. 
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B2-12. Explicar a hidrosfera, identificar e nomear masas e cursos de auga, diferenciando augas superficiais e augas subterráneas, concas e vertentes 

hidrográficas, describindo o ciclo da auga. 

B2-13. Adquirir o concepto de litosfera, coñecer algúns tipos de rochas e a súa composición, identificando distintos minerais e algunhas das súas 

propiedades. 

B2-14. Explicar que é unha paisaxe e identificar os principais elementos que o compoñen. 

B2.15. Describir as características do relevo de España e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

B2.16. Identificar as principais unidades do relevo de Europa, os seus climas e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa. 

B2-17. Explicar a influencia do comportamento humano no medio natural, identificando o uso sustentable dos recursos naturais e propoñendo unha serie 

de medidas necesarias para o desenvolvemento sustentable da humanidade, especificando os seus efectos positivos. 

B2-18. Explicar as consecuencias que teñen as nosas accións sobre o clima e o cambio climático. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

B3-1. Explicar a importancia que ten a Constitución para o funcionamento do Estado español, así como os dereitos, deberes e liberdades recollidos nela. 

B3-2. Identificar as institucións políticas que se derivan da Constitución. 

B3-3. Describir a organización territorial do Estado español. 

B3-4. Valorar a diversidade cultural, social, política e lingüística do Estado español, respectando as diferenzas. 

B3-5. Identificar a estrutura e os fins da Unión Europea, explicando algunhas vantaxes derivadas do feito de formar parte da Unión Europea. 

B3-6. Comprender os principais conceptos demográficos e a súa relación cos factores xeográficos, sociais, económicos ou culturais. 
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B3-7. Distinguir os principais trazos da poboación española e europea, explicando a súa evolución e a súa distribución demográfica, representándoa 

graficamente. 

B3-8. Describir os movementos migratorios da poboación en España. 

B3-9. Explicar as diferenzas entre materias primas e os produtos elaborados, identificando as actividades que se realizan para obtelos. 

B3.10. Identificar as actividades que pertencen a cada un dos sectores económicos, describir as características destes, recoñecendo as principais actividades 

económicas de España e Europa. 

B3.11. Describir o funcionamento da publicidade e as súas técnicas, distinguindo publicidade educativa e publicidade consumista. 

B3.12. Tomar conciencia do valor do diñeiro e os seus usos mediante un consumo responsable e o sentido do aforro. 

B3.13. Comprender os beneficios que ofrece o espírito emprendedor. 

B3.14. Explicar as características esenciais dunha empresa, especificando as diferentes actividades e formas de organización que poden desenvolver e 

distinguindo entre os distintos tipos de empresas. 

B3-15. Coñecer e respectar as normas de circulación e fomentar a seguridade viaria en todos os seus aspectos. 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

B4-1. Explicar as características de cada tempo histórico e certos acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia. 

B4-2. Utilizar as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade para ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes. 

B4-3. Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e acontecementos históricos máis relevantes da historia de España para adquirir unha 

perspectiva global da súa evolución. 
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B4-4. Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas de 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 lugar. 

B4-5. Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos como espazos onde se ensina e se aprende, mostrando unha actitude de respecto 

polo seu medio e pola súa cultura, e apreciando a herdanza cultural. 

 
 

d) CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
 

ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

 B1.1.Iniciación ao 
coñecemento científico, 
toma de conciencia das súas 
fases e a súa aplicación nas 
Ciencias sociais.Proposta de 
traballo que xurda dun 
problema, acontecemento 
ou inquedanza e que supoña 
un proceso de investigación 
e acción que garanta 
participación activa do 
alumnado e facilite o 
proceso de autorregulación 
de aprendizaxes. 

 B1.2.Busca e selección de 

 B1.1.Realizar un traballo de 
investigación que supoña a 
busca, selección e 
organización de información 
sobre fenómenos 
previamente delimitados, a 
realización dun produto, a 
documentación do proceso e 
a comunicación do resultados. 

 CSB1.1.1.Busca 
información 
(empregando as TIC e 
outras fontes directas e 
indirectas), selecciona a 
información relevante, a 
organiza, analiza, obtén 
conclusións sinxelas e as 
comunica oralmente e/ou 
por escrito. 

 Todo o curso  Empregaunha aplicación 
dixital para observar o 
estado do tempo en 
Galicia (1ª avaliación). 

 CSB1.1.2.Manifesta 
autonomía na 
planificación e execución 
de accións e tarefas, ten 
iniciativa na toma de 

  Manifesta autonomía na 
planificación e execución 
de accións e tarefas. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO  
 
 
 
 
 

ponsabilidades 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

información empregando as 
TIC e outras fontes (directas 
e indirectas), organización, 
análise, documentación do 
proceso (mediante uso do 
cartafoles) e comunicación 
das conclusións. 

 B1.3.Planificación e xestión 
de proxectos co fin de 
acadar obxectivos. Iniciativa 
emprendedora. 

 decisións e asume 
responsabilidades. 

  

 CSB1.1.3.Realiza as 
tarefas encomendadas e 
presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara 
e limpa. 

 Presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara 
e limpa. 

 B1.4.Emprego de técnicas de 
estudo individual e de 
estratexias de traballo 
cooperativo. Valoración do 
esforzo e coidado do 
material. 

 B1.5.Participación activa e 
construtiva na vida social, 
uso das normas de 
convivencia 

 B1.6 A cooperación e o 
diálogo como valores 
democráticos e recursos 
básicos na resolución 

 B1.2.Empregar estratexias de 
traballo cooperativo, adoitar 
un comportamento de 
respecto e tolerancia ante as 
diferentes ideas e achegas 
alleas nos diálogos e debates, 
valorando o esforzo e 
amosando actitudes de 
cooperación, participación e 
respecto cara aos demais. 

 CSB1.2.1.Participa en 
actividades individuais e 
de grupo, e emprega 
estratexias de traballo 
cooperativo valorando o 
esforzo e o coidado do 
material. 

 Participa a nivel 
individual. 

 Participa a nivel grupal. 

 CSB1.2.2.Adoita un 
comportamento 
responsable, construtivo 
e solidario respectando 
diferentes ideas e 
achegas nos debates, 
recoñecendo a 

 Respecta as ideas dos 
outros. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

pacífica de conflitos.  cooperación e o diálogo 
como principios básicos 
do funcionamento 
democrático. 

  

 B1.7.Utilización da 
terminoloxía propia da área. 

• Elaboración dun glosario 
da área. 

 B1.8.Fomento de Técnicas 
de animación á lectura de 
textos de divulgación das 
Ciencias sociais (de carácter 
social, xeográfico e 
histórico). 

• A prensa escrita e dixital 
como fontes de 
información. 

 B1.9.Utilización e lectura de 
diferentes linguaxes textuais 
e gráficos. 

 B1.3.Coñecer e utilizar as 
palabras claves e conceptos 
necesarios para ser capaz de 
ler, escribir e falar sobre 
Ciencias sociais, así como 
comprender diferentes 
linguaxes recollidos en textos 
de carácter social, xeográfico 
ou histórico. 

 CSB1.3.1.Emprega de 
maneira axeitada o 
vocabulario adquirido 
para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre 
Ciencias sociais. 

 Emprega o vocabulario 
propio da área. 

 CCB1.3.2.Expón 
oralmente de forma clara 
e ordenada, contidos 
relacionados coa área, 
que manifestan a 
comprensión de textos 
orais e /ou escritos de 
carácter xeográfico, social 
e histórico. 

 Expón un experimento 
relacionado coa 
meteoroloxía (1ª 
avaliación). 

 CSB1.3.3.Analiza 
informacións 
relacionadas coa área e 
manexa imaxes, táboas, 
gráficos, esquemas, 
resumos e as tecnoloxías 
da información e a 

 Utiliza instrumentos 
matemáticos para 
interpretar información. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

  comunicación.   

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

Unidade 1. O tempo atmosférico 

Unidade 2. A auga na Terra 

Unidade 3. O relevo e as rochas 

 B2.1.A litosfera: placas 
tectónicas. Os volcáns, os 
terremotos e as súas 
consecuencias. 

 B2.1.Coñecer a formación da 
litosfera e a dinámica de 
placas tectónicas e analizar as 
súas influencias e 
consecuencias no medio que o 
rodea. 

 CSB2.1.1 Coñece e define 
a formación da litosfera e 
a dinámica de placas 
tectónicas e as súas 
consecuencias. 

 1ª avaliación  Define a formación da 
litosfera pola dinámica de 
placas tectónicas. 

 B2.2.Formas de 
representación da Terra: 
planos, mapas, planisferios e 
globos terráqueos. 

 B2.3.Identificación dos 
polos, o eixe e os 
hemisferios. 

 B2.2.Explicar e comparar as 
distintas formas de 
representar a superficie 
terrestre identificando os 
polos, o eixe e os hemisferios 
e analizar cal delas reflicte 
mellor a realidade á que 
representa. 

 CSB2.2.1.Explica e 
compara as distintas 
formas de representación 
da Terra, planos, mapas, 
planisferios e globos 
terráqueos identificando 
polos, eixe e hemisferios. 

 1ª avaliación  Explica que a Terra pode 
representarse en 
planisferio e no globo. 

 B2.4.Os paralelos e 
meridianos. As coordenadas 
xeográficas: latitude e 
lonxitude. 

 B2.3. Identificar e manexar os 
conceptos de paralelos, 
meridianos e coordenadas 
xeográficas para localizar 
determinados puntos da 

 CSB2.3.1. Localiza 
diferentes puntos da 
Terra empregando os 
paralelos e meridianos e 
as coordenadas 

 1ª avaliación  Localiza un punto 
mediante paralelo e 
meridiano. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

 Terra. xeográficas.   

 B2.5.Planos, mapas e 
planisferios. Mapas físicos e 
políticos. 

 B2.6.Escalas e signos 
convencionais dun mapa. 

 B2.7.Orientación no espazo: 
Elaboración dun itinerario 
coa axuda de ferramentas 
dixitais. 

 B2.4.Diferenciar 
correctamente entre planos, 
mapas, planisferios, mapas 
físicos e políticos, analizar e 
describir as características 
máis relevantes de cada un e 
interpretar a súa escala e 
signos convencionais básicos 
de cara a orientarse nun 
espazo determinado e á 
elaboración dun itinerario 
empregando as TIC. 

 CSB2.4.1.Identifica e 
clasifica distintos tipos de 
mapas, define que é a 
escala nun mapa, o seu 
uso e emprega e 
interpreta os signos 
convencionais básicos 
que poden aparecer nel. 

 1ª avaliación  Planisferios físicos e 
políticos (aplicado no 
tema 2) 

 B2.8.O tempo atmosférico. 

 B2.9.Medición e predición 
meteorolóxica. Instrumentos 
de medida. Elaboración e 
comunicación dun parte 
meteorolóxico empregando 
as TIC (programa de radio, 
boletín meteorolóxico etc). 

 B2.10.Gráficos sinxelos de 
temperaturas e 
precipitacións: os 
climogramas. 

 B2.5.Explicar que é o tempo 
atmosférico, coñecer os 
instrumentos de medida, o 
seu uso, realizar medicións e 
interpretacións de gráficos a 
través dos datos recollidos 
nunha estación meteorolóxica 
de cara a facer unha predición 
do tempo atmosférico para un 
período de tempo 
determinado e a 
comunicación deste 
empregando mapas do 

 CSB2.5.1.Define tempo 
atmosférico, identifica os 
distintos instrumentos de 
medida que se utilizan 
para a recollida de datos 
atmosféricos 
clasificándoos segundo a 
función e información 
que proporcionan e fai 
medicións, 
interpretacións de datos 
e predicións do tempo 
atmosférico. 

 Define o tempo 
atmosférico. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

 B2.11.Os mapas do tempo. 
Símbolos convencionais. 

tempo.  CSB2.5.2.Describe unha 
estación meteorolóxica, 
explica a súa función e 
confecciona e interpreta 
gráficos sinxelos de 
temperaturas e 
precipitacións. 

 
 Explica a función dunha 

estación meteorolóxica. 

 CSB2.5.3.Interpreta e 
elabora sinxelos mapas 
meteorolóxicos 
distinguindo os seus 
elementos principais. 

 Interpreta mapas 
meteorolóxicos. 

 B2.12.A hidrosfera. 
Distribución das augas no 
planeta. Masas e cursos de 
auga. 

 B2.13.Vertentes 
hidrográficas. 

 B2.14.Os tramos dun río. 

 B2.6.Explicar a hidrosfera, 
identificar e nomear masas e 
cursos de auga, diferenciando 
augas superficiais e augas 
subterráneas, cuncas e 
vertentes hidrográficas e 
analizar as partes as partes 
dun río do medio próximo. 

 CSB2.6.1.Define 
hidrosfera, e identifica e 
nomea as grandes masas 
e cursos de auga, 
explicando como se 
forman as augas 
subterráneas, como 
afloran e como se accede 
a elas. 

 Define a hidrosfera. 

 CSB2.6.2.Diferencia 
cuncas e vertentes 
hidrográficas. 

 Diferenza as vertentes 
dos ríos de España. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

  
 CSB2.6.3.Identifica e 

nomea os tramos dun río 
e as características de 
cada un deles. 

 
 Nomea os tramos dun 

río. 

 B2.15.A litosfera: 
características e tipos de 
rochas. 

 B2.16.Rochas e minerais: 
propiedades, usos e 
utilidades. 

 B2.7.Adquirir o concepto de 
litosfera, coñecer algúns tipos 
de rochas e a súa composición 
identificando distintos 
minerais e algunha das súas 
propiedades e usos. Facer 
especial fincapé nos que son 
propios de Galicia 

 CSB2.7.1.Observa, 
identifica e explica a 
composición das rochas 
nomeando algúns dos 
seus tipos. 

 Composición das rochas. 

 CSB2.7.2.Identifica e 
explica as diferenzas 
entre rochas e minerais, 
describe os seus usos e 
utilidades clasificando 
algúns minerais segundo 
as súas propiedades. 

 Diferenza rochas e 
minerais. 

 B2.17.A diversidade 
xeográfica das paisaxes de 
Galicia: relevo e hidrografía. 
Utilización de sistemas de 
información xeográfica. 

 B2.8.Describir as 
características do relevo de 
Galicia e a súa rede 
hidrográfica, localizándoos 
nun mapa. 

 CSB2.8.1.Localiza nun 
mapa as principais 
unidades de relevo en 
Galicia e as súas 
vertentes hidrográficas. 

 Localiza relevos no mapa 
de Galicia. 

 Localiza vertentes 
hidrográficas en Galicia. 

 CSB2. 8.2 Sitúa nun mapa 
os mares, océanos e os 
grandes ríos de Galicia. 

 Sitúa a hidrografía no 
mapa de Galicia. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

 B2.18.A intervención 
humana no medio. 

 B2.19.A contaminación e o 
cambio climático. 

 B2.20.Desenvolvemento 
sostible e consumo 
responsable. Elaboración 
dunha campaña de 
concienciación no centro 
educativo. 

 B2.9.Explicar a importancia da 
intervención humana no 
medio e favorecer o 
desenvolvemento sostible a 
través da realización dunha 
campaña de concienciación no 
centro educativo. 

 CSB2.9.1.Explica a 
importancia do coidado 
do medio, así como as 
consecuencias da acción 
humana neste. 

 
 Enumera medidas que 

serven para coidar o 
medio. 

 CSB2.9.2. Propón 
algunhas medidas para o 
desenvolvemento 
sostible e o consumo 
responsable. 

 Propón medidas de 
consumo responsable 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

Unidade 5. A poboación e o territorio 

Unidade 6. As actividades produtivas 

Unidade 7. A organización territorial de España 

 B3.1.A Constitución de 1978. 

 B3.2.Dereitos e deberes dos 
cidadáns e cidadás. 

 B3.1.Analizar a importancia 
que teñen os dereitos, 
deberes e liberdades 
recollidos na Constitución 
para o exercicio dunha 
cidadanía activa e unha 
convivencia pacífica. 

 CSB3.1.1.Identifica, 
respecta e valora os 
principios democráticos 
máis importantes 
establecidos na 
Constitución para o 
exercicio da cidadanía 
activa e convivencia 
pacífica. 

 3ª avaliación  Valora os principios 
democráticos 
constitucionais 

 B3.3.Forma de goberno: a  B3.2.Identificar as principais  CSB3.2.1.Identifica as  Identifica as principais 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

monarquía parlamentaria. 

 B3.4.As principais 
institucións políticas e as 
súas funcións. Elaboración 
de organigramas sinxelos. 

institucións políticas de Galicia 
e do Estado español que se 
derivan da Constitución, así 
como as súas funcións. 

principais institucións de 
Galicia e do Estado 
español e describe as 
súas funcións. 

 institucións de Galicia. 

 CSB3.2.2.Identifica a 
división de poderes do 
Estado e cales son as 
atribucións recollidas na 
Constitución para cada un 
deles. 

 Identifica a división de 
poderes do Estado. 

 B3.5.A organización social, 
política e territorial: o Estado 
español e as Comunidades 
Autónomas. 

 B3.6.Estruturas de goberno 
básicas: o concello. 

 B3.3.Coñecer a organización 
territorial do Estado español e 
os seus órganos de goberno 
básicos 

 CSB3 3.1 Explica a 
organización territorial de 
España, nomea as 
estruturas básicas de 
goberno e localiza en 
mapas políticos as 
distintas comunidades 
autónomas que forman 
España. 

 2ª avaliación  Identifica o Concello 
como estrutura básica de 
goberno. 

 B3.7. Manifestacións 
culturais e lingüísticas de 
España. 

 B3.4.Valorar a diversidade 
cultural, social, política e 
lingüística do Estado español 
respectando as diferenzas. 

 CSB3.4.1.Recoñece, 
partindo da realidade do 
estado español, a 
diversidade cultural, 
social, política e 
lingüística nun mesmo 
territorio como fonte de 

 Recoñece a diversidade 
do Estado español. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

  enriquecemento cultural.   

 B3.8.Demografía e 
poboación. 

 B3.9.Conceptos 
demográficos: básicos e a 
súa representación. 
Representacións gráficas 
dalgúns datos demográficos 
de Galicia obtidos en fontes 
estatísticas: IGE. 

 B3.5.Comprender e interpreta 
os principais conceptos 
demográficos e calculalos a 
partires dos datos de 
poboación. 

 CSB3.5.1.Define 
demografía e comprende 
os principais conceptos 
demográficos. 

 Define demografía. 

 CSB3.5.2.Elabora gráficos 
sinxelos a partires de 
datos demográficos de 
obtidos en diversas 
fontes de información. 

 Elabora gráficos 
demográficos sinxelos. 

 B3.10.Educación viaria. 
Adquisición de 
coñecementos que 
contribúan a consolidar 
condutas e hábitos viarios 
correctos. 

 B3.6. Coñecer e respectar as 
normas de circulación e 
fomentar a seguridade viaria 
en todos os seus aspectos. 

 CSB3 6.1.Explica normas 
básicas de circulación e as 
consecuencias derivadas 
do descoñecemento ou 
incumprimento destas. 

 Explica normas básicas de 
circulación 

 CSB3 6.2.Coñece o 
significado dalgunhas 
sinais de tráfico, 
recoñece a importancia 
de respectalas e as utiliza 
tanto como peón ou peoa 
e como persoa usuaria de 
medios de transporte 
(abrocharse o cinto, non 
molestar a persoa 

 Coñece sinais de tráfico. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

  condutora...)   

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

Unidade 8. Os primeiros poboadores 

Unidade 9. En tempos dos romanos 

 B4.1.O tempo histórico. A 
Prehistoria e a Idade Antiga: 
duración e datación dos 
feitos históricos 
significativos que as 
acoutan. Proxecto de 
traballo colaborativo sobre 
as formas de vida que 
caracterizan a Prehistoria. 

 B4.1.Explicar as características 
de cada tempo histórico 
estudado e certos 
acontecementos desas épocas 
que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da 
historia. 

 CSB4.1.1.Define o 
concepto de prehistoria e 
historia, asociándoa as 
distintas idades aos feitos 
que marcan o seu inicio e 
final. 

 3ª avaliación  Define historia e 
prehistoria. 

 CSB4.1.2.Explica e valora 
a importancia da 
escritura, a agricultura e a 
gandería, como 
descubrimentos que 
cambiaron 
profundamente as 
sociedades humanas. 

 Valora os 
descubrimentos doutras 
épocas. 

 B4.2.As fontes históricas: a 
importancia das fontes 
arqueolóxicas e materiais. A 
escritura. 

 B4.2.Coñecer a importancia 
das fontes históricas para o 
estudo da historia. 

 CSB4.2.1.Recoñece a 
importancia dos restos 
arqueolóxicos e materiais 
que produce unha 
sociedade como fontes 
para coñecer o noso 

 Recoñece a importancia 
dos restos arqueolóxicos. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

  pasado, con especial 
relevancia da escritura. 

  

 B4.3.Técnicas para localizar 
no tempo e no espazo feitos 
do pasado: os mapas 
históricos e as liñas do 
tempo. 

 B4.3.Utiliza as nocións básicas 
de sucesión, duración e 
simultaneidade para ordenar 
temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos 
relevantes. 

 CSB4.3.1.Recoñece o 
século como unidade de 
medida do tempo 
histórico e localiza feitos 
situándoos como 
sucesivos a.C o d.C 

 Localiza feitos en liñas do 
tempo. 

 CSB4.3.2.Usa diferentes 
técnicas para localizar no 
tempo e no espazo feitos 
do pasado, percibindo a 
duración, a 
simultaneidade e as 
relacións entre os 
acontecementos. 

 Localiza feitos pasados 
no espazo e no tempo. 

 B4.4.A península ibérica na 
Prehistoria. 

 B4.5.A península ibérica na 
Idade Antiga. 

 B4.6.A Prehistoria e Idade 
Antiga en Galicia. Os 
principais xacementos 
arqueolóxicos de Galicia. 

 B4.4.Identificar e localizar no 
tempo os procesos e 
acontecementos históricos e 
culturais máis relevantes da 
historia de España para 
adquirir unha perspectiva 
global da súa evolución e 
coñecer os principais 
xacementos arqueolóxicos de 

 CSB4.4.1.Sitúa nunha liña 
do tempo os feitos 
fundamentais da 
prehistoria e historia de 
España e describe as 
principais características 
de cada unha delas. 

 Sitúa feitos na liña do 
tempo 

 CSB4.4.2.Explica aspectos 
relacionados coa forma 

 Explica feitos 
relacionados coa vida dos 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

 Galicia. de vida, organización 
social e cultura das 
distintas épocas 
históricas estudadas. 

 primeiros poboadores 

 CSB4.4.3.Explica a 
diferenza dos dous 
períodos nos que se 
divide a Prehistoria e 
describe as características 
básicas das formas de 
vida nestas dúas épocas. 

 Diferenza os períodos nos 
que se divide a 
Prehistoria: Paleolítico, 
Neolítico, Idade dos 
metais. 

 CSB4.4.4.Data a Idade 
Antiga e describe as 
características básicas da 
vida naquel tempo, en 
especial as referidas á 
romanización. 

 Describe características 
básicas da Idade Antiga. 

 B4.7.Noso patrimonio 
histórico e cultural. 

 B4.5.Desenvolver a 
curiosidade por coñecer as 
formas da vida humana no 
pasado, valorando a 
importancia que teñen os 
restos para o coñecemento e 
estudo da historia e como 
patrimonio cultural que hai 

 CSB4.5.1.Identifica, 
valora e respecta o 
patrimonio natural, 
histórico, cultural e 
artístico e asume as 
responsabilidades que 
supón a súa conservación 
e mellora. 

 Valora o patrimonio 
histórico. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIAIS CURSO: CUARTO 

 
Contidos 

 
Criterios de avaliación 

 
Estándares de aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 
consecución de cada 

estándar 

 que coidar e legar.    

 B4.8.Museos, sitios e 
monumentos históricos 
como espazos de 
aprendizaxe e gozo. 
Planificación conxunta e 
visita a un museo próximo. 

 B4.6.Valorar a importancia 
dos museos, sitios e 
monumentos históricos como 
espazos onde se ensina e 
aprende, amosando unha 
actitude de respecto á súa 
contorna e á súa cultura, 
apreciando a herdanza 
cultural. 

 CSB4.6.1.Respecta e 
asume o comportamento 
que debe cumprirse 
cando visita un museo ou 
un edificio antigo. 

 Respecta os lugares a 
onde acude de visita. 

 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Cadernos e traballos escritos, rexistrándoo na axenda da mestra. 

Debates, con rexistro en vídeo gravación ou audio gravación . 

  Probas escritas, en referencia aos estándares que se avalían 
(seguindo os modelos que se facilitan pola editorial) 

Mapas conceptuais, con rexistro na axenda da mestra. 

Formularios de google enviados ao correo electrónico. 
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e) CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

A metodoloxía partirá dos coñecementos previos e dos intereses do alumnado, tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe. Buscarase que sexan 

eles os que expoñan, mediante discursos, os coñecementos adquiridos, cooperando nas experimentacións que se realicen 
 

Potenciarase unha metodoloxía activa e participativa, combinando os traballos individuais cos colectivos e de gran grupo procurando unha aprendizaxe por 

proxectos, que os leven á investigación. 
 

A utilización das TIC será habitual. 
 

Realizaranse análise de documentos para a realización de mapas conceptuais, resumos, que logo axuden no momento de estudo a memorizar dun xeito 

máis comprensivo. 
 

As unidades comezarán cunha sesión de motivación, guiada polo texto que presenta a editorial ao inicia de cada tema. De seguido se buscará a súa 

comprensión e irán expoñendo ante o grupo aquelas cousas que xa saben e as que lles gustaría aprender. Esta será a base para logo organizar o traballo a 

levar a cabo. Tendo en conta as súas inquedanzas sobre o tema para que ao finalizar lle poidan dar resposta. 
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f) MATERIAIS E RECUSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 
 

 Potenciarase a variedade de materiais e recursos, considerando especialmente a integración das TIC. 

 Aula de informática para busca de información colectiva. 

 Biblioteca do centro: libros, xornais, revistas. 

 Libro de texto “Sociais 4” da editorial Vicens Vivens, dividido nos seguintes temas: 

o Tema 1: O tempo atmosférico 

o Tema 2: A auga na Terra 

o Tema 3: O relevo e as rochas 

o Tema 4: A transformación do medio natural 

o Tema 5: A poboación e o territorio 

o Tema 6: As actividades produtivas 

o Tema 7: A organización territorial de España 

o Tema 8: Os primeiros poboadores 

o Tema 9: En tempos dos romanos 

 Láminas proporcionadas pola editorial Vicens Vivens. 

 Recursos de internet como Tiching.com. 

 Fichas complementarias ou de reforzo. 

 Cadernos do alumnado. 

 Materiais de laboratorio específicos para a materia. 

 Material que aporte o alumnado como resultado da súa indagación e busca de información 
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g) CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

CRITERIOS E CUALIFICACIÓN. A avaliación apoiarase nos seguintes aspectos: 
 

 Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables curriculares son as referencias para a avaliación do grao de adquisición das 

competencias e dos obxectivos curriculares. 

  Avaliaranse tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a práctica docente, para o que se establecerán indicadores de 

logro nas programacións docentes. 

 As condicións de realización de todas as avaliacións estarán adaptadas ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

No grupo hai alumnado con dificultades de compresión que necesitarán dun tempo extra para a realización de certas probas. 

 A avaliación será continua e global no conxunto das áreas. A avaliación continua permitirá detectar se o progreso dun alumno ou alumna non é 

adecuado e establecer medidas de reforzo educativo, dirixidas a garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso 

educativo. A avaliación continua constará de tres momentos. 

- Avaliación inicial, para coñecer o punto de partida de cada alumno/a. 

- Avaliación formativa, para coñecer o logro e dificultades do alumnado no momento mesmo de producirse 

- Avaliación final, para coñecer o nivel alcanzado ao final do curso. A nota da avaliación final coincidirá ca nota da terceira avaliación ( nunca pode 

ser inferior) , xa que debemos considerar en todo momento a avaliación continua no proceso de ensino-aprendizaxe. 
 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS E ESTRATEXIAS 
PARA A AVALIACIÓN 

SISTEMAS DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a avaliación. 

 Observación directa con 
rexistro mediante anotacións 
na axenda da mestra. 

 Probas de avaliación. 
 Elemento de diagnóstico: 

sistema de rúbricas. 

 Revisión de cadernos e 
traballos 

1. Participación activa na clase, traballo en equipo e actitude positiva cara 
á área e recollida de datos mediante escalas de observación. Este 
apartado equivale ao 20 % da cualificación. 

2. Comprobación de traballos escritos. Corrección mediante rúbrica. Este 
apartado equivale ao 10% da cualificación. 

3. Recollida de fichas periodicamente. Rexistro de pauta de observación. 
Este apartado equivale ao 10 % da cualificación. 

4. Proba ao final de cada unidade. Equivale ao 60% da cualificación. 
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Tal como sinala o artigo 12 do decreto 105/2014 e a Orde do 25 de xaneiro de 2022,a avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado, será continua e 

global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 
 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado, estableceranse medidas de reforzo 

educativo dirixidas a garantir a adquisición das competencias. Levarase a cabo co alumnado repetidor do nivel, un plan específico de reforzo, tal como 

consta no artigo 6.3 da Orde de 25 de xaneiro de 2022. 
 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

Tal e como se recolle no artigo 13 do currículo de educación primaria para Galicia: 
 

“1.O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso realizado ou 

os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a 

etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polos centros docentes de acordo co que estableza a consellería 

competente en materia educativa. 
 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver 

as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 
 

2. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en consideración a información e o 

criterio do profesorado titor.” 
 

 Ao finalizar cada un dos trimestres realizarase unha avaliación, onde se acordará a nota redondeando á centésima máis próxima: IN(1, 2 ,3 ou 4) / 

SU (5) / BE(6) / NT (7, 8) / SB (9, 10). Será na terceira avaliación cando se tome a decisión pola promoción do alumnado. Terase en conta o disposto 

na Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación na etapa. Deste xeito, seguindo o artigo 6 de dita Orde, ao 

finalizar os cursos de segundo, cuarto e sexto da etapa, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo docente do grupo, na sesión de 

avaliación final, decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión será tomada de xeito colexiado, tendo en conta os criterios de promoción e 

tomando especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor. A promoción no resto dos cursos será automática. 

 Ao finalizar 2º e 4º de primaria, o profesorado titor emitirá un informe sobre o grao de adquisición das competencias de cada alumna ou alumno. 
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h) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE E A PRÁCTICA DOCENTE 
 

1- ORGANIZACIÓN DA AULA, CLIMA ESCOLAR E A INTERACCIÓN ENTRE O ALUMNADO , ASÍ COMO A RELACIÓN ENTRE PROFESORADO-ALLUMNADO 

 Moi 
satisfactorio 

Bastante 
satisfactorio 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 

1.1 Grao de valoración da organización da aula e do clima escolar      

1.2 Grao de valoración da interacción entre o alumnado.      

1.3. Grao de valoración de relación entre o profesorado e o alumnado      

2- A COORDINACIÓN ENTRE OS PROFESIONAIS DUN MESMO CICLO E A COHERENCIA ENTRE OS CICLOS 

 Moi 
satisfactorio 

Bastante 
satisfactorio 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 

2.1 Valoración da coordinación entre os mestres do mesmo ciclo      

2.2 Valoración da coordinación entre os mestres do mesmo nivel.      

2.3 Valoración da coordinación entre os mestres dos outros ciclos      

3- A REGULARIDADE E CALIDADE DA RELACIÓN COS PAIS, NAIS E TITORES LEGALES E A PARTICIPACIÓN DESTES NO PROCESO DE APRENDIZAXE DAS SÚAS 
FILLAS E DOS SEUS FILLOS. 

 Moi 
satisfactorio 

Bastante 
satisfactorio 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 

3.1 Grao de valoración da relación cospais, nais …      

3.2 Grao de valoración da participación dos pais no proceso de aprendizaxe dos 
seusfillos. 
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3.3 Grado de valoración da solicitude de titorías por parte das familias .      

3.4 Grado de valoración da asistencia as reunións convocadas.      

4- A ADECUACIÓN DA PROPOSTA PEDAGÓXICA E DA PROPIA PLANIFICACIÓN 

 Moi 
satisfactorio 

Bastante 
satisfactorio 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 

4.1 Incidencia da avaliación inicial nos obxectivos e contidos programados.      

4.2 Adecuación dos obxectivos programados..      

4.3 Adecuación dos contidos curriculares seleccionados.      

4.4 Adecuación dos criterios de avaliación.      

4.5 Desenvolvemento da programación acorde co previsto.      

4.6 Adecuación das estratexias de ensino/aprendizaxe aplicadas ao grupo.      

4.7 Adecuación da metodoloxía.      

4.8 Adecuación da organización dos espazos en función do grupo clase.      

4.9 Adecuación ,idoneidade e suficiencia dos materiais empregados.      

4.10 Elaboración de materiais curriculares polo equipo docente.      

4.11 Grado de desenvolvemento das actividades propostas na Programación 
Docente 
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4.12 Programación de actividades axeitadas as características dos alumnos,      

4.13 Uso de recursos do centro.      

4.14 Uso das novas tecnoloxías      

5. A ADECUACIÓN DA PROPOSTA METODOLÓXICA NA CONTRIBUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 Moi 
satisfactorio 

Bastante 
satisfactorio 

Suficiente 
Pouco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 

5.1 Grado de adecuación da proposta metodolóxica.      

5.2 Grado de contribución á consecución das competencias clave.      

 
 

k) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 
 

Dentro do material didáctico que aporta a editorial Viecens Vivens estás as probas escritas de avaliación inicial, para realizar durante as primeiras semanas 

de clase, sempre que se considere pertinente. 
 

Ao longo das unidades propostas tamén se propón unha serie de preguntas para tratar de partir dos coñecementos previos que ten o alumnado. Pensando 

nunha metodoloxía baseada en proxecto, estas cuestións poden ser perfectamente substituídas polas típicas preguntas de inicio dos proxectos de traballo: 
 

 Qué sabemos? 

 Qué queremos saber? 

Que nos servirán para planificar partindo dos seus intereses, xerando con isto unha maior motivación por parte do alumnado. Así, e aínda que temos o libro 

de texto para guía a nosa aprendizaxe nesta materia de naturais, baseándonos nos intereses do alumnado poderemos reconducir esa aprendizaxe cara a 

unha metodoloxía por proxectos. 
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l) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Dentro do artigo 15 atopamos 
 

“5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de 

todo el e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén. 
 

6. Prestaráselle especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e das alumnas, á realización de diagnósticos precoces e ao 

establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. 
 

7. Os mecanismos de reforzo, que deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos 

como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo. 
 
 

O material da clase conta con fichas de reforzo e de ampliación que serán utilizadas sempre que se considere necesario. 
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m) CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLAN NO CURSO 
 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS CONCRECIÓN 

CL Comprensión lectora En cada sesión. 
Fundamental o entendemento do que se le para poder expresalo despois e realizar as 
actividades. 

EOE Expresión oral e escrita En cada sesión. 
Expresar o entendemento do traballado. 

CA Comunicación audiovisual Ao longo de cada trimestre. 
Mediante a utilización de vídeo para reforzar en complementar os contidos. 

TIC Tecnoloxías da información e da 

comunicación 

Ao longo de cada trimestre. 
Para busca de información. 

EMP Emprendemento Ao longo de cada trimestre. 
Buscando maneiras de solucionar os problemas. 

EC Educación cívica En cada sesión. 
Tanto na clase como nas saídas amosando respecto polos outros. 

PV Prevención da violencia Ao longo de cada trimestre. 
Buscando unha solución pacífica de conflitos, sen discriminacións por razón de xénero ou 
racismo. 

EV Educación e seguridade viaria Ao longo de cada trimestre. 
Cando se realicen as actividades complementarias e extraescolares, e teñamos que saír do 
recinto escolar. 
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n) MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

Esta programación considérase aberta e flexible, como elemento vivo dentro do proceso de ensinanza-aprendizaxe que se realiza na aula de 4º curso do CPI 

de San Sadurniño durante o curso 2022/2023. 
 

Será susceptible de modificación en calquera momento do proceso para adaptarse ao ritmo de aprendizaxe do alumnado concreto que conforma o grupo 

clase, por ampliación ou redución de contidos. 
 

Ao finalizar cada trimestre revisarase e avaliarase a propia programación cubrindo a táboa seguinte, na que o 1 indica o menor grao de cumprimento co 

item que representa. 
 

 
REVISIÓN TRIMESTRAL E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

-  + 

1 2 3 4 

 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo. 

    

 

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos. 

    

 

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas. 

    

 

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos. 

    

 

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar. 

    

 

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación. 
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7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. 

    

 

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver. 

    

 

9. Adecuación da secuencia de traballo na aula. 

    

 

10. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

    

 

11. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use). 

    

 

12. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba. 

    

 

13. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares. 

    

 

14. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc. 

    

 

15. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar. 

    

 

16. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares. 

    

 

17. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE. 

    



CPI SAN SADURNIÑO – PROGRAMACIÓN 4º PRIMARIA – ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS – CURSO 2022/2023 
 

PÁXINA Nº39 
 

 

 
 

18. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas. 

    

19. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos. 

    

 

20. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción. 

    

 

21. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. 

    

 

22. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. 

    

 

23. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. 

    

 
 
 
 

ñ) ANEXO COVID_19 
 

Dende o comezo da situación de crise sanitaria provocada pola COVID-19, na Comunidade Galega publicouse normativa destinada a orientar a 

actividade segura a nivel hixiénico-sanitaria dos centros e o proceso de ensino-aprendizaxe, así coma a súa avaliación. O obxectivo foi garantir a 

actividade educativa segundo os diferentes escenarios cos que nos fomos atopando. 

Neste curso escolar 2022-2023, denominado “pospandémico” continuamos co protocolo covid publicado a finais do curso pasado, no que se 

eliminaron as medidas de restrición como distancias, grupos burbulla, máscaras (só obrigatoria actualmente no transporte escolar), xel de mans…  

Situación actual de total normalidade, que no caso que varíe e houbese un empeoramento, valoraríanse as medidas a tomar. 
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