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PROGRAMACIÓN XERAL DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA E.S.O. CURSO
2015/2016
Profesor: Tito Rodríguez Martínez
Unidades: O Centro conta cunha unidade de Pedagoxía Terapéutica.

1.- INTRODUCIÓN:
En vista de cómo se están a desenvolver a educación para a diversidade,
faise patente a necesidade dunha escola comprensiva e inclusora, que
entenda a educación como instrumento para promove-lo desenrolo e
compensa-las desigualdades sociais e culturais.
A escola comprensiva que atende á diversidade non deberá centrarse só
nos instrumentos didácticos senón no cambio actitudinal do
profesorado, que se extrapolará ó Centro como institución que aglutina
as conviccións sociais, culturais e pedagóxicas de tódolos membros da
comunidade. Neste sentido, a acción educativa basearase no
recoñecemento e respeto pola diversidade a través dunha cultura de
colaboración e participación.
Neste senso, a Atención á Diversidade non poñerá o énfasis nos propios
suxeitos ós que vai dirixida e cos que traballa; pola contra, centrarase
prioritariamente na adaptación da ensinanza, na construcción curricular
e nos medios, técnicas e recursos específicos para lograr unha
educación que responda á diversidade da persoa.
Así pois inclusión, comprensividade e diversidade son principios
complementarios. Mentres que os primeiros falan dunha proposta
curricular única para tódos, a diversidade fala de alumnos distintos,
profesores distintos, centros distintos..., polo que se fai necesario o
establecemento dun equilibrio que virá configurado polos procesos de
adaptación do curriculum, do que se desprende a necesidade dun
Curriculum no que a flexibilidade, a apertura, a autoestima e a
adecuación sexan os aspectos definitorios do mesmo, caracterizándose
por:
-

Contemplar as NEE dos alumnos.
Atender á diversidade na aula.
Fomenta-la heteroxeneidade.
Fomenta-la inclusión, individualización do ensino e a
socialización.
Potencia-los procesos de colaboración reflexiva entre os
distintos profesionais
Desenrolar intervencións educativas cos ACNEEs.
Adapta-lo curriculum ás necesidades educativas dos distintos
alumnos.
3
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Si os centros educativos non aprenden a traballar “en” e “para” a
diversidade, a profesionalización dos docentes non acadará que os
alumnos dun futuro próximo poidan crer que a diferencia non é unha
causa de hostilidade senón, pola contra, unha fonte de riqueza da que
todos podemos aprender contribuindo a xerar unha sociedade máis
tolerante e máis solidaria.
Dentro desta liña traballaremos os profesores de Apoio ás Necesidades
Educativas Especiais, especialistas en Pedagoxía Terapéutica, exercendo
as nosas funcións en tódalas etapas educativas nas que temos
competencias.
As principias funcións serán:
a) Asistir ás reunións da Comisión de Coordinación Pedagóxica.
b) Participar na avaliación inicial do alumnado que acceda á E.S.O.
e, cando cumpra, aquelas outras sesións de avaliación que afecten
a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
c) Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das ACIs, así
como nas medidas de reforzo, si é o caso, e daqueloutras
dirixidas á atención da diversidade do alumnado.
d) Prestarlle atención directa ó alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo que así o requira, atención que, en
xeral, se prestará no grupo no que está integrado.
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2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS:
Reunión cós profesores de cada nivel para analizar conxuntamente que
alumnos teñen necesidades específicas de apoio educativo e requiren
apoio, a partir de:
-

Información e avaliación do curso anterior dos titores, departamento
de orientación e profesor de apoio.
Observación sistemática a comezos de curso (aprendizaxe,
conducta).
Exploración e avaliación por parte do Departamento de Orientación
do Centro.
Elaboración dun plan de traballo adaptado ás súas necesidades
educativas.

Con todos estes datos elaborarase a lista de alumnos susceptibles de
apoio individualizado. Esta lista terá un carácter flexible e aberto
durante todo o curso, coa finalidade de axustarse o máximo posible ás
necesidades do Centro.
A organización do apoio, medidas, criterios a seguir, etc, serán
coordinados polo Dpto. de Orientación.

3.- OBXECTIVOS:
Dado que cada alumno que require un apoio concreto , é totalmente
distinto e individual respecto a calquera clase de grupo normativo, é
moi difícil realizar unha programación xeral sen definir cada apoio en
concreto. Esto virá definido pola A.C.I. que precise cada alumno. De
tódolos xeitos, podense definir unha serie de aspectos que será
necesario traballar con estes nenos.
O obxectivo central nesta aula será a integración completa (social e
escolar) de tódolos alumnos con necesidades educativas especiais, no
menor tempo posible.


OS OBXECTIVOS XERAIS serán:

-

Estimulación do pensamento e formación de conductas e hábitos
sociais, partindo da realidade física e social mais próxima ó alumno.
Iniciación ó dominio das técnicas instrumentais básicas: linguaxe
oral e lecto-escritura.
Consecución, mediante a experiencia, do dominio dalgúns
conceptos matemáticos básicos e automatismos operativos,
aplicandoos á solución de problemas reais.
Iniciación e dominio progresivo na utilización de técnicas de traballo
e de aprendizaxe.

-
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ÁREAS A DESENVOLVER EN CASO DE DEFICIENCIAS CONCRETAS:

1. PERCEPCIÓN:
-

Desenvolver a percepción visual.
Desenvolver a percepción auditiva.
Desenvolver adecuadamente a atención visual e auditiva.
Desnvolver adecuadamente a memoria visual e auditiva.
Desenvolver as nocións espaciais e temporais.

2. MOTRICIDADE:
-

Logra-la percepción e control do propio corpo.
Domina-las conductas motrices de base ( equilibrio, coodenación
dinámica xeral e coordenación visomanual).
Correxir as posibles alteracións neuromotrices ( lateralidade,
paratonías e sincinesias).
Traballar vivencialmente as conductas perceptivo-motrices.

3. SOCIALIZACIÓN:
-

Conseguir a autonomía persoal.
Conseguir certa autonomía social.
Coñecer as principais normas de comportamento social.

4. LINGUAXE:
-

Desenvolver, tendo en conta o nivel de coñecementos no que se
encontra, a expresión oral ( dislalias, vocabulario, organización da
frase).
Domina-los mecanismos básicos da lectura e escritura.
Correxir tódalas alteracións que afecten a unha normal lectoescritura, incluída a comprensión.

5. MATEMÁTICAS:
-

Coñece-los conceptos básicos.
Introducirse no razoamento abstracto de modo moi elemental.
Domina-las operacións fundamentais de cálculo.
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 COMPETENCIAS A DESENVOLVER
CON NENOS CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO;
As competencias básicas teñen como finalidade integrar as diferentes
aprendizaxes, tanto formais como informais, para permitirlle ó alumno
integrar as súas aprendizaxes, poñelas en relación con distintos tipos de
contidos e utilizalas de xeito efectivo cando lle resulten necesarias en
diferentes situacións e contextos da vida práctica. Para esto debemos
adecuar o proceso de ensino aprendizaxe.
As competencias a desenvolver, sempre tendo en conta as capacidades
dos alumnos, serán:
1.- Competencia en comunicación lingüística:
Utilización da linguaxe como instrumento:
- De comunicación oral e escrita.
- De representación, interpretación e comprensión da realidade.
- De construcción e comunicación do coñecemento.
- De organización e autoregulación do pensamento, das emocións e
da conducta.
2.- Competencia matemática:
Desenvolvemento da habilidade para:
- Utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os
símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático.
- Producir e interpretar distintos tipos de información.
- Ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e espaciais da
realidade.
- Resolver problemas relacionados coa vida cotiá e có mundo laboral.
3.- Competencia no coñecemento e a interacción có mundo físico:
Traballar habilidades para:
- Desenvolverse adecuadamente en ámbitos da vida e do coñecemento
moi diversos (saúde, actividade productiva, consumo, ciencia,
procesos tecnolóxicos, etc).
- Interactuar có mundo físico, de tal modo que se posibilite a
comprensión dos sucesos e a predicción das consecuencias.
- Realizar actividade dirixidas á mellora e preservación das condicións
de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos.
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4.- Tratamento da información e competencia dixital:
Utilizar as TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación) como
elemento esencial para:
-

Informarse, aprender e comunicarse.
Incorporar diferentes habilidades, que van desde o acceso á
información, ata o seu procesamento e tranmisión en distintos
soportes unha vez tratada.

5.- Competencia social e cidadá:
-

Comprender a realidade social en que vive.
Cooperar, convivir e exercer a cidadanía democrática nunha
sociedade plural.
Comprometerse a contribuír á súa mellora.

6.- Competencia cultural e artística:
-

Coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes
manifestacións culturais, artísticas e deportivas.
Utilizalas como fonte de enriquecemento e desfrute.
Consideralas como parte do patrimonio dos pobos.

7.- Competencia para aprender a aprender:
-

Dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe.
Ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e
autónomo de acordo cós propios obxectivos e necesidades.
Adquisición da conciencia das propias capacidades e do proceso e
das estratexias para desenvolvelas só ou con axuda.
Dispoñer dun sentimento de competencia persoal, motivación,
autoconfianza e no gusto por aprender.

8.- Autonomía e iniciativa persoal:
Desenvolver a capacidade de:
- Elixir con criterio propio.
- Imaxinar proxectos, e levar adiante as accións necesarias para
desenvolver as opcións e plans persoais ou colectivos.
- Responsabilizarse dos proxectos, tanto no ámbito persoal coma no
ámbito social e no laboral.
* Isto implica:
- Responsabilidade.
- Perseveranza.
- Autoestima.
- Creatividade.

-
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Autocrítica
Control da intelixencia emocional
Capacidade de demorar o éxito
Capacidade de asumir riscos
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4.- CONTIDOS:
Os contidos dos plans de traballo de cada alumno serán, na medida do
posible os correspondentes ó nivel onde está ubicado cada un deles.
En caso de ter unha A.C.I. significativa, basearanse nos obxectivos que
teña indicados, procurando que sigan a maior relación posible coas
actividades da aula na que está integrado.

5.- ACTIVIDADES:
Estes alumnos realizarán, sempre que sexa posible, as mesmas
actividades que as dos seus compañeiros de aula.
Se polo seu nivel de aprendizaxe ou polas súas especiais dificultades
non puidera ser de este modo, aquelas serán adaptadas ás súas
necesidades educativas, ( plasmadas na A.C.I.), sempre vinculadas á aula
ordinaria.

6.- RECURSOS:
Utilizaranse tódolos recursos dispoñibles que sexan precisos:
-

Do entorno.
Do Centro.
Da aula ordinaria.
Do departamento de orientación.
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7.- METODOLOXÍA:
As propostas curriculares referidas ós ACNEAE implican tamén
adaptacións na metodoloxia e nas actividades de enseñanza /
aprendizaje.
Así a metodoloxía empregada debe ter en conta algúns puntos esenciais
que faciliten o acceso ó curriculum destes alumnos.
-

Gradación na dificultade das tarefas propostas.

-

Asignación de distintos tempos para a realización das tarefas.

-

Presentación da información nova por distintas canles ( auditivo,
acompañada
de
movementos,
gráficos,
posibilidade
de
manipulación),
relacionando
as
novas
aprendizaxes
cós
coñecementos previos dos alumnos.

-

Emprego de materiais didácticos e técnicos.

-

Agrupamentos flexibles en función das tarefas propostas.

-

Secuenciación das aprendizaxes propostas.

-

Introducción de reforzadores sociais.

-

Propoñer actividades graduadas en complexidade, que eviten o
cansancio e a desmotivación.

-

Utilizar sempre situacións significativas e motivadoras para a
introducción de novas aprendizaxes.

-

Para facilita-los procesos de abstracción deberanse presentar os
materiais e/ou información de forma concreta.

-

Dar sempre ó alumno instruccións claras e precisas do que ten que
facer. (Estructura paso a paso, con uso da guía verbal na execución
das actividades).

-

Potenciar unha aprendizaxe significativa e constructiva do neno, na
que primen as actividades participativas e activas onde o “suxeito
sexa responsable da súa aprendizaxe”, partindo de experiencias
cotiás do neno e do seu nivel real de competencias, potenciando
situacións de aprendizaxe dentro da zona de desenrolo próximo.

10
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Ter en conta os seguintes elementos transversais do curriculum:
-

Traballar 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 en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento
específico nalgunhas das materias de cada etapa.

-

Fomentar 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.

-

Recoñecer e evitar 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.

-

Promover 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.

-

Prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas
con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de
violencia, racismo ou xenofobia.

-

Promover accións para a mellora da seguridade viaria: a convivencia
e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as
alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as
das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de
bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e
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.

-

Fomentar 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.
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8.- AVALIACIÓN:
A avaliación permitenos contribuir ó desenrolo de tódalas capacidades
dos nenos. Sinalar o grado en que se van desenvolvendo as capacidades
e permitindo,tamen, orienta-las medidas de reforzo ou adaptacións
curriculares necesarias.
Será un instrumento ó servicio do proceso de ensino e aprendizaxe,
integrada no traballo diario da aula e do centro educativo, e referente
para a adopción de medidas necesarias para a millora do proceso
educativo.


A avaliación dos alumnos deberá ser:
- Global: deberá referirse ó conxunto de capacidades expresadas
nos obxectivos xerais de etapa e ós criterios de avaliación das
diferentes áreas.
- Continua: Como elemento inseparable do proceso educativo que
recolle información permanente do proceso de enseñanzaaprendizaxe.
- Formativa: Como reguladora e orientadora do proceso educativo,
permitindo mellorar tanto o proceso coma os resultados.
- Cualitativa e contextualizada: Referida ó seu entorno e a un
proceso concreto de enseñanza-aprendizaxe.

Os profesores realizarán unha avaliación inicial dos alumnos en relación
ó desenvolvemento das competencias básicas.
Para a avaliación das aprendizaxes, teranse en conta os obxectivos de
etapa, contidos e criterios de avaliación, que serán contextualizados ó
centro e alumnos, e secuenciados por iveles no P.C.C.
Na avaliación dos alumnos con A.C.I. farase en función dos criterios
individualizados establecidos nela, aínda que para efectos de promoción
o referente será o dos obxectivos de etapa.
A avaliación dos nenos con NEAE realizarase conxuntamente polos
profesores de área, profesor de apoio e orientador do centro. A
periodicidade será dunha vez ó trimestre, buscando fórmulas de
integración o máis ordinarias posible. Ó remate do curso, faremos unha
avaliación final, que analice si a A.C.I. debe adaptarse, pode continuar
ou debemos facer unha nova.
Especificaranse no P.C.C. as estratexias e instrumentos de avaliación
máis adecuados para valorar o desenrolo dos alumnos e para tomar
decisións sobre o proceso de enseñanza-aprendizaxe.
12
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A avaliación do proceso de ensino e práctica docente abordará:

-

Organización da aula e aproveitamento dos recursos.
Relaciónes: profesores-profesores, profesores-alumnos e alumnosalumnos.
Coordinación de órganos e persoas do centro.
Relación con pais ou titores.



A avaliación do proxecto curricular deberá abordar:

-

Adecuación dos obxectivos ás características dos alumnos.
Validez da secuenciación de obxectivos e contidos.
Idoneidade da metodoloxía e recursos didácticos.
Validez das estratexias de avaliación e promoción.
Pertinencia das adaptacións curriculares.
Os resultados serán incluidos e analizados na Memoria final de
curso.



A AVALIACIÓN INICIAL:

Un aspecto esencial no traballo con ACNEAE é unha completa avaliación
inicial, que nos permita coñecer as súas posibilidades, capacidades e
competencias, así como as súas carencias.
Así mesmo é unha das funcións dos profesores de apoio é e de
participar na avaliación inicial do alumnado que acceda á E.S.O. e, cando
cumpra, naquelas sesións de avaliación que afecten a alumnado con
necesidades educativas especiais.
Empregaranse unha serie de modelos de informes de avaliación, que
abarcan Cuarto, Quinto e Sexto curso de Ed. Primaria. Dado que é
principalmente estes os niveis onde se encontran os nenos con
dificultades para seguir o curriculum ordinario.
Ademáis, pode axudarnos a realizar a avaliación inicial dos alumnos que
acceden á E.S.O.
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9.- APOIOS E HORARIO:
A.- Apoios:
A intervención educativa directa con alumnos e alumnas con
necesidades educativas especiais, require determinar a modalidade de
apoio que se establece para cada un deles có fin de conseguir un maior
desenvolvemento das súas capacidades e unha plena integración.
Os alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais recibirán a
atención directa por parte dos profesores do grupo no que se integran,
coa axuda, se é o caso, do profesor de apoio na propia aula.
Excepcionalmente, en función das necesidades do alumnado e das
Adaptacións curriculares establecidas, poderanse facer intervencións
diferenciadas, debidamente temporalizadas, fora da aula.
A coordinación será realizada polo profesor ou profesora de apoio á
atención ós alumnos con necesidades específicas de apoio educativo.
Seguindo esta línea, os apoios propostos para os ACNEAE
desenvolveranse preferentemente dentro da aula ordinaria, có grupo de
referencia, buscando sempre a situación máis normalizadora para o
neno en ambientes o menos restrictivos posible, actuando o profesor
especialista como apoio ó titor e ós alumnos.
Nos casos en que sexa preciso, e como medida excepcional, os alumnos
abandoarán a aula ordinaria durante periodos de tempo
predeterminados, para recibir atención individualizada ou en pequeño
grupo dentro da aula de apoio.
A ubicación dos apoios, a súa modalidade e temporalización dos
mesmos, atenderá a criterios psicopedagóxicos e organizativos do
centro, e serán establecidos polo departamento de orientación do
centro.
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No momento que dispoñamos de datos precisos, engadiremos a lista de
alumnos de Ed. Secundaria, que reciben apoio por parte da unidade de
P.T. Esta relación poderá ser modificada en función das instruccións do
Departamento de Orientación, unha vez feita a valoración
psicopedagóxica pertinente destes ou doutros alumnos que o requiran.

ALUMNOS DE APOIO EN ED. SECUNDARIA
NOME E APELIDOS



CURSO

CURSO 2013/2014

DAT. NAC.

MEDIDA

De momento, debido a que non comezou o curso, non están
decididos os nenos susceptibles de apoio, nin os horarios.
Na maior brevidade posible serán incorporados.

B.- Horario:
Será aquel que se considere mais adecuado en función das necesidades
dos nenos, tendo tamen en conta que perxudique o menos posible ós
profesores na marcha normal da clase.

*A proposta de horario e os agrupamentos reflexados no cadro anterior,
faranse tendo en conta distintos criterios de carácter pedagóxico e
didáctico e atendendo ás necesidades educativas de carácter individual
que presenta o alumnado e ás características organizativas do propio
centro.
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HORARIO DE APOIO ED. SECUNDARIA (TITO) 2015/16
LUNS

1ª

8:30-9:20

2ª

9:20-10:10

MARTES

Recreo 10:10-10:30

3ª

10:30-11:20

4ª

11:20-12:10

Recreo 12:10-12:30

5ª

12:30-13:20

6ª

13:20-14:10

Tarde 14:10-16:20

7ª

16:20-17:10

8ª

17:10-18:00
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MÉRCORES

XOVES

VENRES
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Dicir, de todos modos, que tanto o horario como os agrupamentos
teñen un carácter flexible e aberto e están suxeitos a revisións
periódicas có fin de adecuarse o máis posible ós obxectivos propostos e
ás novas necesidades que vaian xurdindo.
Realizarase unha análise ó remate do primeiro trimestre para ver si
continuamos con este horario e agrupamentos ou optamos por outra
nova organización.

10.- PROPOSTA CURRICULAR XERAL:
Con respecto ó curriculum, decir que os alumnos que sigan unha A.C.I.
terán como referente os obxectivos e contidos que se reflexen nesta
para cada área.
Para os alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, que
precisan apoio e que presentan dificultades xeneralizadas en algunha
ou tódalas áreas do curriculum ordinario, estableceranse os apoios
centrados básicamente nas áreas instrumentais (matemáticas e linguas),
sin perxuicio doutras áreas deficitarias como atención, linguaxe,
aspectos comportamentais, etc.
Para cada alumno establecerase un programa de apoio onde se
traballarán tódalas áreas necesarias, incluindo si é necesario apoios
externos ó centro por parte de especialistas, orientado polo
departamento de orientación.
A continuación mostrase unha proposta curricular confeccionada a
partir da avaliación inicial das competencias curriculares do alumnado e,
polo tanto, das necesidades educativas, que de forma mais xeneralizada
se presentan.
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ÁREAS DE LINGUA GALEGA E CASTELÁ
OBXECTIVOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-

-

Coñecer as distintas linguas
da Comunidade e do Estado.
Respetar as diferentes formas
de comunicación que
empregan outras persoas.

-

Coñece as distintas linguas da
Comunidade e do Estado.

-

Respeta as diferentes formas de
comunicación que empregan outras
persoas segundo as
particularidades do entorno
(escola, familia, vila).

Participar dun xeito
constructivo en situacións
comunicativas respetando as
normas que a fan posible.
Comprender o sentido de
textos orais.
Producir textos orais nos que
se presentan ordeadamente
feitos e experiencias próximas

-

Participa dun xeito constructivo en
situacións comunicativas
(
escoitar, formular preguntas, dar
opinións, etc), respetando as
normas que a fan posible.

-

Comprende o sentido de textos
orais (instruccións, informacións
breves, contos, cancións, poemas).

-

Produce textos orais nos que se
presentan ordeadamente feitos e
experiencias próximas (relatos,
descripcións, exposicións,
explicacións sinxelas).

-

-

CONTIDOS
BLOQUE 1. LINGUA E SOCIEDADE:
- Situación lingüística de Galicia e
Valorar e estima-la lingua,
pluraridade de linguas en España.
respetando ás persoas que se - Tolerancia no uso de diferentes
expresan noutra diferente.
variedades lingüísticas.
- Sensibilidade ante modos de
comunicación determinados por
diferentes minusvalías
- Uso das linguas segundo as
particularidades do entorno(escola,
familia, vila).
BLOQUE 2.LINGUA ORAL:
- A comunicación e as súas formas según
Escoitar e comprender
as intencións comunicativas.
mensaxes orais.
- Emprego da lingua en diferentes
situacións comunicativas ou contextos
Expresarse oralmente coas
(diálogos, enquisas, etc).
distintas intencións
- Uso de hábitos e normas habituais en
comunicativas ( narrando
conversación.
feitos próximos ou inventados, - Actitude crítica ante expresións en medios
describindo obxectos, persoas
de comunicación tendentes a discriminar.
ou situacións vinculadas ó
- Estrctura das mensaxes (ideas
alumno).
fundamentais, accesorias, datos).
- Tradición oral popular (lendas,
contos,etc).
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-

-

-
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OBXECTIVOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

-

-

CONTIDOS
BLOQUE 3. LECTURA:
- Lectura silenciosa e expresiva de textos
Ler comprensivamente textos,
de diversos tipos.
apoiandose en diferentes
- Utilización de subrayado, esquema,
fontes de información: libros,
resumen.
bibliotecas, diccionario.
- Comprensión do sentido global de textos
escritos.
- Emprego de estratexias que faciliten a
comprensión (reler, acudir ó
diccionario,etc).
- Exposición de opinións persoais e
formulación de conxeturas lidas.
- Resumes de textos orais e escritos
distinguindo a idea principal.
BLOQUE 4. ESCRITURA:
- Afianzamento progresivo no uso dunha
Construir textos coherentes,
escritura persoal sobre diferentes
con autonomía e atendendo ás
soportes.
normas da escritura.
- Producción de diferentes textos como
expresión do propio mundo interior
(organización, coherencia, claridade,
corrección gramatical, ortográfica e
léxica).
- Descripción de persoas, animais, cousas,
situacións reais e inventadas.
- Narración de historias.
- Uso de axuda na producción de textos
(diccionarios, biblioteca, informática).
- Utilización da biblioteca como fonte de
información e diversión.
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-

-

-

Ler en voz alta con fluidez,
empregando o ritmo e
entoación axeitados.
Comprender o sentido global
de textos de uso habitual e
resume as principais ideas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
-

Le en voz alta con fluidez,
empregando o ritmo e entoación
axeitados.

-

Le textos escritos (instruccións,
información sinxela,etc), utilizando
estratexias de comprensión e de
resolución de dúbidas que se
presenten.

-

Comprende o sentido global de
textos de uso habitual e resume as
principais ideas.

Elaborar textos escritos
empregando oracións con
sentido completo, organizando
os elementos do texto de forma
coherente e axustados ás
normas ortográficas.
Valora-lo texto escrito como
instrumento de información e
fonte de placer.
-

Elabora textos escritos empregando
oracións con sentido completo,
organizando os elementos do texto
de forma coherente e axustados ás
normas ortográficas.
Utiliza produccións escritas
propias e alleas para organizar e
levar a cabo tarefas concretas.
Valora o texto escrito como
instrumento de información e fonte
de placer, acusando preferencias
na selección das lecturas.
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OBXECTIVOS

-

Aprender a memorizar
pequenas informacións e
utilizalas automáticamente.

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
BLOQUE 5. A LINGUA COMO OBXECTO
DE REFLEXIÓN:
- A lingua como instrumento de
comunicación privilexiado.
- Identificar nos textos os
- Tipos de textos e estructuras ( narracións,
elementos, coñece-las clases
descripcións, conto, poesía).
de palabras e empregar isto na
- Clases de palabras (adxectivo, sustantivo,
producción dos propios textos.
verbo e concordancia, determinantes,
pronomes) e a súa formación (prefixos e
sufixos).
- O significado das palabras (familias
léxicas, campos semánticos, homonimia,
polisemia e antonimia).
- Normas ortográficas ( maiúsculas,
puntuación, acentuación, separación de
palabras, b/v, h,etc).
- Elementos básicos da oración simple e os
seus núcleos.
- Aceptación das normas de funcionamento
da lingua.
- Expresarse con coherencia e correción.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-

Identifica nos textos os elementos
en ( narracións, descripcións,
conto, poesía).

-

Coñece as clases de palabra
(adxectivo, sustantivo, verbo e
concordancia, determinantes,
pronomes) e a súa formación
(prefixos e sufixos)
e emprega isto na producción dos
propios texto.

-

Coñece as normas ortográficas (
maiúsculas, puntuación,
acentuación, separación de
palabras, b/v, h,etc).

Diferencia os elementos básicos da
oración simple.
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OBXECTIVOS

-

-

CONTIDOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
BLOQUE 6. LINGUA E MEDIOS DE
COMUNICACIÓN:
- A cultura da imaxe e o seu
comportamento na sociedade actual.
Recoñecer e valorar os
- Elementos de comunicación non verbal
- Recoñecemento e valoración
medios de comunicación pola
(sons, xestos, miradas, etc).
dos medios de comunicación
súa influencia na sociedade. - Linguaxes específicas para persoas con
pola súa influencia na
deficiencias.
sociedade.
Presentar unha actitude
- A linguxe en interacción coa música e coa - Identificar textos escritos que
crítica ante as mensaxes dos
mímica (recitado, canto, dramatización).
supoñan discriminación de
medios de comunicación,
- Medios de comunicación escrita.
calquera tipo non desexado.
comprendendo á vez a súa
- Outros medios de comunicación (radio,
importancia na sociedade.
televisión, cine, internet, etc).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
-

-

-

-

Recoñece e valora os medios de
comunicación pola súa influencia
na sociedade.
Identifica os elementos de
comunicación non verbal (sons,
xestos, miradas, etc).
Identifica os textos escritos que
supoñan discriminación de
calquera tipo non desexado.
Comprende e valora outros medios
de comunicación (radio, televisión,
cine, internet, etc).
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ÁREA DE MATEMÁTICAS
OBXECTIVOS

CONTIDOS
BLOQUE 1. OS NÚMEROS:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

-

-

-

Conseguir empregar
habitualmente o sistema de
numeración decimal.
Utilizar adecuadamente as
operacións matemáticas aplicadas
á realidade.
Conseguir estratexias de cálculo
para resolver situacións prácticas.
Conseguir estratexias de cálculo
mental para a resolución de
problemas elementais. Utiliza-lo
cálculo aproximado.
Rigor e precisión na realización
dos cálculos e presentación
ordeada e clara do proceso
seguido e dos resultados obtidos.

Escritura posicional no sistema
decimal.
- Números naturais:
Números naturais ata o millón.
Sumas e restas levando
Multiplicación e división enteira
Números cardinais e ordinais
Representación e orden de números
sobre a recta
Propiedade das operacións.
- Números positivos e negativos
- Números decimáis. Operacións.
- Fraccións. Operacións.
- Cálculo mental.
- Aplicación de diferentes estratexias
para resolver problemas numéricos
e operatorios.

-

-

-

-

-

-
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Ler, escribir e ordear números
naturais interpretando o valor de
cada unha das súas cifras.
Resolver problemas relativos ó seu
entorno, aplicando as catro
operacións con números naturais e
empregando estratexias persoais de
resolución.
Nun contexto de resolución de
problemas sinxelos, anticipar unha
solución razoable mediante o cálculo
mental.
Ler , escribir e ordear números
decimáis, interpretando o valor de
cada unha das súas cifras.
Expresar de forma clara e ordeada
os datos e as operacións realizadas
na resolución de problemas sinxelos.
Perseverar na busca de datos
precisos para a formulación e
resolución dun problema.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-

Le, escribe e ordea números naturais
interpretando o valor de cada unha
das súas cifras.

-

Resolve problemas relativos ó seu
entorno, aplicando as catro
operacións con números naturais e
empregando estratexias persoais de
resolución.

-

Nun contexto de resolución de
problemas sinxelos, anticipa unha
solución razoable mediante o cálculo
mental.

-

Le , escribe e orde na úmeros
decimáis, interpretando o valor de
cada unha das súas cifras.

-

Expresa de forma clara e ordeada
os datos e as operacións realizadas
na resolución de problemas sinxelos.

-

Persevera na busca de datos precisos
para a formulación e resolución dun
problema.
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OBXECTIVOS

CONTIDOS
BLOQUE 2. A MEDIDA:
-

-

-

Recoñece-la importancia do
Sistema Métrico Decimal como
método utilizado
internacionalmente.

Empregar o Sistema Métrico
Decimal adecuadamente nas súas
operacións elementáis para
resolver problemas da vida cotiá.

-

-

Magnitudes: lonxitude, masa-peso,
capacidade, tempo, diñeiro,
amplitude e superficie.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-

-

Realiza estimacións e medicións
elexindo, entre as unidades e
instrumentos de medida máis usuais,
os que mellor se axusten ó tamaño e
á natureza do obxecto a medir.

-

Expresa con precisión medidas de
lonxitude, capacidade, masa-peso,
e superficie, empregando os
múltiplos e submúltiplos usuais e
transformando unhas unidades
noutras cando sexa necesario.

Necesidade e funcións da medición.
Instrumentos de medida (cinta
métrica, regra, reloxio, báscula,
etc).
Medidas de lonxitude:
(Km-Hm-Dm-m-dm-cm-mm).

-

-

Medidas de masa e peso.(...).

-

Medidas de capacidade(...).

-

Medidas monetarias con moedas de
uso cotiá.

Medidas de tempo (segundo,
minuto, hora, día, semana, mes,
ano, século).

Realizar estimacións e medicións
elexindo, entre as unidades e
instrumentos de medida máis usuais,
os que mellor se axusten ó tamaño e
á natureza do obxecto a medir.

Expresar con precisión medidas de
lonxitude, capacidade, masa-peso,
tempo, diñeiro e superficie,
empregando os múltiplos e
submúltiplos usuais e transformando
unhas unidades noutras cando sexa
necesario.
-

-

-

Medidas de amplitude (o grao).

-

Medidas de superficie (...).
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Coñece as medidas de tempo
(segundo, minuto, hora, día, semana,
mes, ano, século).
Manexa as medidas monetarias con
moedas de uso cotiá.
Coñece as medidas de amplitude (o
grao).
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OBXECTIVOS

CONTIDOS
BLOQUE 3.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

ESTUDIO E REPRESENTACIÓN DO ESPACIO.

O PLANO

-

-

-

Recoñecer e distinguir aspectos
xeométricos da realidade.
Clasificalos dando razóns dos
criterios utilizados.
Recoñece-la posición de calquera
obxecto no espacio e ser capaces
de expresalo sen ambigëdade.
Utiliza-lo sistema de coordenadas
cartesianas para recoñecer e
situa-la posición de calquera
obxecto.

-

Formas xeométricas: círculo,
cadrado, rectángulo, triángulo,
rombo, etc.
Rectas paralelas e
peerpendiculares.
Elementos e clasificación de
triángulos.
Perímetro e área de figuras planas.
O ESPACIO

-

-

Elementos dos corpos xeométricos (
vértices, arista, cara, base e altura,
radio, centro, diámetro).
Elementos do cubo, pirámide,
prisma recto, esfera, cono, e
cilindro.

-

Recoñecer e describir formas e
corpos xeométricos, clasificalos e
establecer comparacións.

-

Recoñece e describe formas e corpos
xeométricos, clasificaos e establece
comparacións (Rectas paralelas e
perpendiculares, círculo, cadrado,
rectángulo, triángulo, rombo, etc).

-

Utiliza as nocións xeométricas de
simetría, paralelismo,
perpendicularidade, perímetro e
superficie para describir e
comprender situacións da vida cotiá.

-

Realiza e interpreta unha
representación espacial (plano,
mapa, maqueta) tomando como
referencia elementos familiares e
establecendo relacións entre eles.

-

Realiza escalas: construcción e
interpretación de planos e maquetas.

-

Domina o uso do sistema de
coordenadas cartesianas.

Utiliza-las nocións xeométricas de
simetría, paralelismo,
perpendicularidade, perímetro e
superficie para describir e
comprender situacións da vida cotiá.

REPRESENTACIÓN DE FIGURAS PLANAS

-

-

-

-

-

Recoñecemento, construcción de
figuras planas e corpos
xeométricos.
Clasificación de corpos
xeométricos segúndo certos
criterios.
Descripción e enumeración de
elementos dunha figura e dun corpo
xeométrico.
Escalas: construcción e
interpretación de planos e
maquetas.
Uso do sistema de coordenadas
cartesianas.
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Realizar e interpretar unha
representación espacial (plano,
mapa, maqueta) tomando como
referencia elementos familiares e
establecendo relacións entre eles.
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OBXECTIVOS

-

-

-

Utilizar técnicas elementáis de
recollida de datos para obter
informacións sobre fenómenos e
situacións do seu entorno.
Recoñecer e distinguir aspectos e
relacións cuantitativos da
realidade. Describilos verbalmente
e mediante gráficos de
correspondencias.
Sensibilidade e gusto polo rigor e
precisión de datos.

CONTIDOS
BLOQUE 4.
INICIACIÓN Á ESTADÍSTICA:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-

-

A correspondencia como relación
de elementos de dous conxuntos
dados.
A recollida e ordenación de datos.
Frecuencias.
Elaboración de gráficas de barras
en vertical e horizontal.
Representación e interpretación de
gráficas.
Valoración da linguaxe gráfica
como forma de representar datos.
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-

-

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Recoller, recontar, ordenar e
clasificar datos sobre feitos da vida cotiá.
Representar gráficamente e
interpretar datos sobre feitos da vida cotiá.
Expresar de forma clara e ordenada os traballos realizados.

Recolle, reconta, ordea e clasifica
datos sobre feitos da vida cotiá.
Elabora gráficas de barras en
vertical e horizontal.
Representa gráficamente e
interpreta datos sobre feitos da vida
cotiá.

-

Expresa de forma clara e ordenada
os traballos realizados.

-

Valora a linguaxe gráfica como
forma de representar datos.
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ÁREA DE LINGUAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia lingüística. Así a nosa programación estuda a lingua oral, a lingua escrita, a educación literaria e o coñecemento e uso da lingua. Cabe, tamén,
destacar que as estratexias que constitúen a competencia comunicativa se adquiren desde unha lingua determinada, pero non se refiren exclusivamente a saber
usar esta lingua, senón ao emprego da linguaxe. Esta característica da aprendizaxe lingüística ten unha grande importancia, xa que as aprendizaxes que se
efectúan nunha lingua aplícanse á aprendizaxe doutras, cuxo coñecemento contribúe, á súa vez, a acrecentar esta competencia sobre o uso da linguaxe en
xeral.
A área, ademais, aborda contidos cuxo desenvolvemento suporá unha inestimable cooperación ao desenvolvemento das restantes competencias:
Aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal. A linguaxe fai posible o acceso ao coñecemento, a construción do saber persoal; é ademais o medio de
comunicación cun mesmo e o vehículo de representación do mundo; constitúe o medio para verbalizar emocións e sentimentos propios e o recoñecemento
dos que nos rodean; fai posible describir, narrar, analizar, sintetizar, trazar plans, tomar decisións e valoralas. O impulso a esta competencia favorecerá a
adquisición de hábitos de lectura como instrumento esencial para a aprendizaxe do resto das áreas.
Tratamento da información e competencia dixital. O desenvolvemento da área implica a selección e a lectura comprensiva de textos, a análise da súa
estrutura e os seus elementos para empregalos na produción oral e escrita, a utilización básica do ordenador co uso de soportes electrónicos para a
composición de textos, a busca guiada e a selección significativa de información en Internet e en enciclopedias multimedia.
Competencia social e cidadá. A linguaxe verbal é o vehículo esencial de comunicación, por iso o seu enriquecemento achegará habilidades e destrezas para a
convivencia, o respecto e o entendemento entre as persoas. Aprender lingua é, ante todo, aprender a comunicarse cos outros, comprender o que estes
transmiten, tomar contacto con distintas realidades, asumir e mellorar a propia expresión como vía de apertura aos demais. A educación lingüística valora
todas as linguas como aptas para desempeñar as funcións de comunicación e de representación, analiza os modos mediante os que a linguaxe transmite e
sanciona prexuízos e imaxes estereotipadas do mundo, co obxecto de contribuír á erradicación dos usos discriminatorios da linguaxe.
Competencia cultural e artística. Desenvólvese por medio do coñecemento das manifestacións literarias: características, valoración da súa diversidade,
intercambio, análise e gozo de obras representativas de distintas culturas, recoñecemento daquelas que forman parte do patrimonio cultural.
Competencia matemática. A área de lingua coopera no estímulo á habilidade de interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e
argumentacións, factores que inclúen habilidades propias da competencia matemática.
A lectura atenta, a comprensión literal e a inferencia dos enunciados son esenciais no proceso de resolución de problemas.
Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. O desenvolvemento da área implica a utilización da linguaxe para coñecer o noso corpo,
describirnos e describir a outros, para identificar animais e plantas, para evocar a paisaxe e os elementos da natureza, para ler instrucións sobre o coidado e
mantemento do medio...
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ÁREA DE MATEMÁTICAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia matemática. La contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el aprendizaxe de dichos contenidos va dirigido
precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en que los niños emplean las matemáticas fuera del aula; esto implica favorecer la
comprensión de su valor en la producción de informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental
para otros campos de conocimiento. Todo esto ha de redundar en un progresivo aprecio y gozo de las matemáticas y sus herramientas, mostrando actitudes
como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones, y el esfuerzo e interes por su
aprendizaje.

El área de Matemáticas incluye, además, contenidos directamente relacionados con el desarrollo de las restantes competencias:
Competencia en comunicación lingüística. Ls trabajos desarrollados en el aula deben favorecer la comprensión y expresión de mensajes orales y escritas en
lengua gallega y en lengua castellana relacionadas con la formulación y resolución de situaciones problemáticas. Se debe insistir en los siguientes aspectos:
Incorporación de lo esencial del linguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso.
Lectura sistemática, insistiendo en los aspectos comprensivos de textos que favorezcan la resolución de problemas.
Incidencia en los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos.
Estímulo a escuchar las explicaciones de los demas, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas.
Empleo adecuado del lenguaje matemático para identificar relaciones y conceptos aprendidos y para comprender y nombrar otros nuevos.
Utilización del linguaje propio del campo científico con precisión, tanto de las Matemáticas como del conjunto de las ciencias.
Desarrollo de estrategias de comprensión lectora en los mensaxes transmitidos por los textos escritos utilizados en el área.
Autonomía e iniciativa persoal. Enriquece el conocimiento del medio a través de la estimación de medidas. Los contenidos asociados a la resolución de
problemas constituyen el principal medio que desde el área se puede hacer a la autonomía e iniciativa persoal. La resolución de problemas tiene, por lo menos,
tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, la organización de los recursos y la valoración de los resultados.
En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se formulen situaciones abiertas se mejorara la contribución del área a esta
competencia. Actitudes asociadas con la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas están incorporadas, a través de
diferentes contenidos, en nuestra propuesta de desarrollo del currículo.
Competencia social y ciudadana. Las Matemáticas han de cooperar en el ejercicio de actitudes de diálogo y colaboración en el desarrollo de las tareas. El
trabajo en la competencia social y ciudadana se refiere, como en otras áreas, al trabajo en equipo que en Matemáticas adquiere una dimensión singular si se
aprende a aceptar otros puntos de vista distintos del propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas.
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ÁREA DE MATEMÁTICAS (Continuación)

COMPETENCIAS BÁSICAS

Conocimiento e interacción con el mundo físico. Fomenta el desarrollo de la orientación espacial y temporal para percibir y representar las coordenadas en
que se desenvuelve su vida y la de aquellos que lo rodean. Las Matemáticas favorecen una mejor comprensión y una descripción más ajustada del medio. La
observación, análisis y orientación se pueden ver favorecidas con los conocimientos del área. Con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los
niños mejoran su capacidad para hacer construciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de grand utilidad en el
empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos etc. A través de la medida, porque se logra un mejor conocimiento de la
realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del medio.
La destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar la información permite una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la
realidad.
Tratamiento de la información y competencia digital y competencia para aprender a aprender. Las Matemáticas estimulan la búsqueda, selección,
procesamiento y presentación de datos por medios impresos, audiovisuales e informáticos. El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos
del área proporciona medios de gran valor para el desarrollo de estas dos competencias. Son argumentos a favor de esta poderosa contribución los siguientes:
Incidencia desde el área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para abordar situaciones de creciente complejidad, la
sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.

Estímulo en la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, que ayuda a la reflexión sobre lo que se aprendió, lo que falta por aprender,
cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el acto de aprender a aprender.
Proporciona destrezas asociadas al uso de los números: la comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando
así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas.
Favorece la utilización de gráficas y estatística, esenciales para interpretar la información sobre la realidad.
Impulsa el empleo de calculadoras y de herramientas tecnolóxicas tanto en el cálculo como en la busqueda, tratamiento y representación de informaciones
diversas, así como para la ampliación de los contenidos matemáticos y su relación con otros de las distintas áreas del currículo.
Competencia artística y cultural. El área favorece la percepción y representación de relaciones y formas geométricas que cooperan en el análisis de
produciones vinculadas al arte pictórico, escultórico o arquitectónico. Las Matemáticas contribuyen también a la competencia cultural y artística desde la
consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad.
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PLANTILLA DE AVALIACIÓN
NOME:

CURSO:
ÁREA DE LINGUAS

1.- LINGUAXE ORAL:
- Articula de forma fluida palabras e
frases.
- Manten conversacións, respetando
as normas sociais.
- Expresa verbalmente pensamentos,
ideas, sentimentos propios.
- Entende enunciados dunha orde.
- Entende enunciados de varias órdes.
- Distingue o fundamental do
secundario nun relato ou tema.
2.- LECTURA:
 Fluidez:
- Nivel de silabeo.
- Nivel de palabreo.
- Le frases de forma enlazada e
comprensiva.
- Le de forma fluida i entoando
correctamente.
 Comprensión:
- Le comprensivamente palabras.
- Le comprensivamente frases.
- Le comprensivamente un parágrafo.
- Le comprensivamente un texto de
distintos tipos.
- Distingue o fundamental do
secundario nun texto ou tema.
- Distingue as distintas ideas
secundarias.
- Le comprensivamente problemas
sinxelos.
- Le comprensivamente problemas de
varias interrogantes.
3.- ESCRITURA:
 Mecánica:
- Postura, presión, prensión.
- Grafía, bucles, dirección, tamaño.
- Erros: omisións, adicións, unións,
separacións, sustitucións,
inversiones.
- Nivel de copia:
(silabeo, palabreo, frases).
- Nivel de dictado.
(silabeo, palabreo, frases).
- Nivel de composición de pequenos
parágrafos con sentido.

(ESCRITA)
- Realiza narracións.
- Realiza diálogos.
- Realiza descripcións.
- Realiza contos.
- Realiza pequenas poesías.
- Realiza exposicións.
- Realiza cartas e telegramas.
- Realiza artígos periodísticos.
- Respeta os signos de puntuación.
- Respeta as normas de ortografía
básicas.
4.- GRAMÁTICA:
- Coñece o abecedario.
- Divide letras-sílabas-palabrasfrases.
- Coñece diptongos e hiatos.
- Regras de acentuación.
- Coñecemento intuitivo ou
gramatical de:
- Substantivos.
- Adxectivo.
- Artígo.
- Demostrativos.
- Posesivos.
- Numerais.
- Indefinidos.
- Pronomes persoais.
- O verbo.
- O adverbio.
- Preposicións e conxuncións.
- O enunciado.
- A oración e as suas partes.
- O grupo nominal.
- O predicado.
- Clases de oracións.
- Otexto e os enlaces.
5.- VOCABULARIO:
- Ten un vocabulario básico normal.
- Comprende os distintos sentidos da
linguaxe.
- Coñece e manexa o diccionario.
- Coñece mecanismos de consulta.
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NOME:

CURSO:
ÁREA DE MATEMÁTICAS.

1.- NUMERACIÓN:
- Unidades.
- Decenas.
- Centenas.
- Millares.
- Decena de millar.
- Centena de millar.
- Millón e seguintes.
- Coñece os números enteiros.
- Coñece as fraccións e números
decimáis.
- Domina a tabla do_____
- Coñece os múltiplos dun número.
- Coñece as potencias.
2.- OPERACIÓNS:

(MEDIDAS).
- Medidas de tempo (día-semanames-ano).
- Coñece as equivalencias dunha
medida temporal a outra.
- Medidas de diñeiro (coñece as
moedas corrientes).
- Sabe calcular os cambios dunhas a
outras.
- Medidas de superficie. (m2-a-ha.).
- Coñece os múltiplos e submúltiplos.
4.- PROBLEMAS:
- Identifica situacións de suma.
- Identifica situacións de resta.
- Identifica “ de multiplicación.
- Identifica “ de división.
- É capaz de realizar operacións
combinadas.
- É capaz de calcular un dato que
precisa e non aparece.
- Problemas
con
medidas
de
lonxitude.
- Problemas con medidas de masa.
- Problemas
con
medidas
de
capacidade.
- Problemas con medidas de tempo.
- Problemas con medidas de diñeiro.

Números naturais
- Suma sen levar.
- Suma levando.
- Resta sen levar.
- Resta levando.
- Multiplica por unha cifra.
- Multiplica por varias cifras.
- Divide por unha cifra.
- Divide por varias cifras.
Números enteiros.
- Opera con números enteiros.
(suma, resta, multiplica, divide).
Números decimáis.
- Opera con números decimáis.
(suma, resta, multiplica, divide).
Fraccións.
- Opera con fracións.
(suma, resta, multiplica, divide).
- Calcula m.c.d. y m.c.m.
- Suma e resta fraccións de distinto
denominador.
- Sabe realizar %.
- Sabe calcular a media e a moda.
3.- MEDIDAS.
- Medidas de lonxitude (Km-m-cm).
- Coñece múltiplos e submúltiplos.
- Medidas de masa-peso. (Kg-g).
- Coñece múltiplos e submúltiplos.
- Medidas de capacidade (litro).
- Coñece múltiplos e submúltiplos.

- Problemas con medidas de superficie.
- Realiza operacións de cálculo mental.
5.- XEOMETRÍA:

- Recta-semirecta-segmento.
- Secantes-paralelas-perpendiculares.
- Ängulos e xiros.
- Mediatriz e bisectriz.
Polígonos:
- Clasificación de triángulos.
- Clasificación de cuadriláteros.
- Clasificación de paralelogramos.
- Base. Altura. Perímetro e Área.
Circunferencia-círculo-corpos xeom.
- Elementos da circunferencia.
- Figuras circulares.
- Prisma-cubo-pirámide.(m3).
- Corpos redondos.
6.-GRÁFICOS:(Coordenadas

31

PROGRAMACIÓN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA I.E.S AGRA DO ORZÁN A CORUÑA 2015-16

O profesor de pedagoxía terapéutica

Asdo: Tito Rodríguez Martínez

A Coruña, 15 de setembro de 2015
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