
MÓDULO 1: A TERRA, UNHA CASA QUE COIDAR 
CONTIDOS CONCEPTUAIS 

ÁMBITO DA NATUREZA E SOCIEDADE ÁMBITO DA COMUNICACIÓN ÁMBITO DE MATEMÁTICAS 
- A Terra, un planeta do sistema solar. 
- O medio físico: aire, solo, auga. 
- O tempo e as alteracións climáticas. 
- Elementos que configuran a paisaxe 

natural. 
- Características básicas e funcións dos 

seres vivos. 
- Diferenzas entre animais e plantas. A 

fotosíntese. 
- Dieta equilibrada e outros hábitos 

saudables. 
- Ecosistemas. Cadeas alimentarias. 
- A paisaxe natural de Galicia. 
- Actividades humanas que inflúen 

negativamente no medio ambiente: 
contaminación do aire, auga e solo. 

- Taxa de natalidade e esperanza de vida. 
- Desigualdade demográfica no mundo. 
- Movementos migratorios. 

- Características da comunicación : número e tipo 
de interlocutores, momento e lugar da 
comunicación. 

- Elementos lingüísticos e non lingüísticos da 
comunicación oral: pronunciación, ritmo, 
entoación... 

- Diversidade de textos na comunicación oral e 
escrita: notas, folletos, cartas, anuncios, refráns, 
prensa escrita, poemas, novelas... 

- Técnicas de comprensión lectora, ideas principais 
e secundarias, subliñado. 

- Os medios de comunicación: variedade e 
características. 

- A biblioteca: busca de información e lecer. 
- O ordenador como instrumento útil para a 

escritura e a comunicación. 
- O nome, o adxectivo e os determinantes. Xénero 

e número. Concordancia. 
- O abecedario e a orde alfabética. 
- Prefixos e sufixos máis usuais. Familias léxicas e 

siglas. 
- Ortografía: as maiúsculas, uso de br, bl., mp, mb, 

discriminación de  ca, co, cu, que, qui. 
- Signos de puntuación: o punto, a coma. 
- Abreviaturas máis comúns e a súa ortografía. 

 

- Números naturais e sistema de   
numeración decimal. 

- Operacións de suma, resta, 
multiplicación, división e algoritmos. 

- Necesidade e funcións da medición. 
- Unidades tradicionais de medida. 
- Sistema Métrico Decimal: unidades de 

lonxitude e masa. 
 -    Representacións gráficas sinxelas. 

 
 
 
 
 



MÓDULO 1: A TERRA, UNHA CASA QUE COIDAR 
CONTIDOS PROCEDEMENTAIS 

ÁMBITO DA NATUREZA E SOCIEDADE 
 

ÁMBITO DA COMUNICACIÓN ÁMBITO DE MATEMÁTICAS 

- Recollida e sistematización  de informacións 
distintas sobre o medio ambiente. 

- Utilización dos medios de comunicación 
social para información, análise e 
sistematización de contidos do ámbito da 
natureza e sociedade. 

- Uso de técnicas de orientación por 
observación de elementos do medio físico. 

- Utilización dos coñecementos básicos sobre 
os elementos físicos e os seres vivos e as súas 
interaccións para comprender mellor o medio 
natural. 

- Interpretación de mapas do tempo e datos de 
gráficas climáticas sinxelas. 

- Recoñecemento das plantas verdes como 
seres vivos que elaboran, consumen e 
almacenan alimentos. 

- Interpretación e elaboración de cadeas 
alimentarias sinxelas. 

- Interpretación de pirámides de poboación moi 
sinxelas. 

- Recoñecemento das diferentes paisaxes de 
Galicia e particularmente das do contorno 
próximo ao centro. 

- Recoñecemento e interpretación da desigual 
distribución da poboación no mundo e das 
posibles causas que provocan esas 
desigualdades (nivel de vida, recursos 
económicos, consumo, crenzas relixiosas). 

- Recoñecemento dos elementos que interveñen na 
comunicación. 

- Participación en conversacións e diálogos sobre os 
temas tratados no módulo de xeito construtivo, 
respectando as normas que fan posible a 
comunicación en grupo. 

- Recollida, memorización e recitación de textos 
poéticos breves e de ditos, refráns e outras locucións 
populares. 

- Comprensión de textos escritos sinxelos de 
distinto tipo: folletos, recibos, poemas, refráns, 
fragmentos literarios. 

- Lectura fluída de textos sinxelos. 
- Corrección dos erros de dicción detectados. 
- Lectura e comentario de noticias de prensa. 

Comentario de programas de radio e televisión. 
- Lectura de símbolos e gráficos moi usuais, e de 

imaxes relacionadas cos temas do módulo. 
- Recoñecemento e uso correcto das abreviaturas 

máis comúns. 
- Produción de textos sinxelos (notas, recados, 

noticias cartas...) presentando de forma organizada 
os feitos, as ideas ou vivencias de acordo coa 
estrutura textual correspondente e empregando 
procedementos de cohesión e coherencia. 

- Desenvolvemento dun tema a partir dun esquema 
ou un enunciado, e esquematización dun texto 
narrativo. 

- Iniciación no uso dun procesador de textos para 
escribir, conservar e imprimir  textos sinxelos no 
ordenador. 

 

- Lectura, escritura e ordenación de 
números naturais. 

- Sumar, restar, multiplicar e dividir 
números naturais, aplicando o algoritmo 
correspondente. 

- Uso do cálculo mental e da calculadora. 
- Resolución de problemas tomados da vida 

cotiá nos que haxa que aplicar as 
operacións básicas. 

- Utilizar estratexias persoais pata facer 
estimacións de resultados e valoración de 
se eses resultados son razoables ou non. 

- Toma de decisións sobre as unidades e 
instrumentos de medidas máis axeitados en 
cada situación concreta. 

- Uso adecuado de instrumentos de medida 
usuais na vida cotiá: o termómetro clínico, 
a regra e a cinta métrica, a balanza. 

- Expresión verbal do proceso seguido e da 
estratexia seguida na medición. 

  -   Interpretación de gráficas sinxelas. 



Recoñecemento de hábitos saudables básicos: 
dieta equilibrada, exercicio moderado, precaucións 
nas relacións sexuais. 

- Iniciación no uso do ordenador para outras 
funcións básicas: acceso a Internet, correo 
electrónico e buscadores. 

- Utilización de recursos na biblioteca da aula, do 
centro e pública. 

- Iniciación na técnica do subliñado. 
- Consulta do dicionario para resolver dúbidas de 

significado ou de ortografía. 
- Consulta da guía telefónica para localizar os 

números de abonados. 
- Observación das regularidades ortográficas, 

morfolóxicas e sintácticas estudadas no módulo. 
 -    Comprensión e produción de palabras formadas con   
prefixos e sufixos. 

   
 


