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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  
Esta programación está deseñada para o alumnado do 4º nivel de educación primaria do CEIP 
Plurilingüe San Marcos. 

O CEIP Plurilingüe San Marcos sitúase no Concello de Abegondo, na localidade de Abegondo. 
É un concello de carácter rural, sen núcleos grandes de poboación. A maioría da súa 
poboación realiza actividades nas áreas de industria e servizos e unha pequena parte da 
mesma adícase aos traballos propios do campo. 

O centro consta de dous edificios unidos por un patio cuberto e un edificio destinado á 
Educación Infantil. O claustro consta de 30 docentes e ten un total de 324 alumnos. Trátase 
dun CEIP de liña 2 con 12 unidades de Educación Primaria e 6 de educación infantil, que ten 
un horario de xornada de 9:45 a 16:30 e consta dos servizos complementarios de comedor e 
transporte escolar. 

O grupo de 4º educación de primaria está constituído por un total de 32 alumnos distribuídos 
en dúas aulas de 15 e 17 alumnos cada unha.  

O profesorado que lle imparte docencia é o seguinte: 
 
 

Titoría 4ºA e Valores  
Sociais e Cívicos 

Óscar Copa Rodríguez 

Titoría 4ºB 
 

Lucía Vázquez Martínez 

Educación Física en 4ºA e B, 
Matemáticas e Valores Sociais 

e Cívicos en 4ºB 
Arturo Castro-Rial Bobillo 

Relixión María Teresa Alonso Sanmartín 

Inglés e Educación Artística 
(Plástica) Lucía Vázquez Mártinez 

Educacion Artística (Música) Cristina Sánchez Veiga 

Audición e Linguaxe Sofía Arrebola Méndez 

Pedagoxía Terapéutica 
María Jesús Hombre Barbeito 
Marcos Daniel García Ares 
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2.- CONTRIBUCIÓN  AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  
 

ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CSC  CAA  CD CCEC CMCT CSIEE 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 
produto como resultado dun problema formulado, 
elaborar con autonomía documentación sobre o 
proceso e presentala en diferentes soportes.  

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, 
obtén conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrita. 

X  X   X X 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 
produto como resultado dun problema formulado, 
elaborar con autonomía documentación sobre o 
proceso e presentala en diferentes soportes.  

CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira 
ordenada, clara e limpa.  

X   X  X  

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 
produto como resultado dun problema formulado, 
elaborar con autonomía documentación sobre o 
proceso e presentala en diferentes soportes.  

CNB1.1.3. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións 
e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

  X   X X 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 
produto como resultado dun problema formulado, 
elaborar con autonomía documentación sobre o 
proceso e presentala en diferentes soportes.  

CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 

  X X  X  

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 
produto como resultado dun problema formulado, 
elaborar con autonomía documentación sobre o 
proceso e presentala en diferentes soportes.  

CNB1.1.5. Reflexiona sobre o traballo realizado, saca conclusións sobre 
como traballa e aprende e elabora estratexias para seguir aprendendo. 

  X   X  

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou 
problemas que ocorren no seu contorno por 
medio da observación e obter unha información.  

CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu 
contorno, empregando medios propios da observación para obter unha 
información. 

  X   X X 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou 
problemas que ocorren no seu contorno por 
medio da observación e obter unha información.  

CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a 
cada un dos bloques de contidos.  X     X  

B1.3. Traballar de forma cooperativa apreciando 
o coidado pola seguridade propia e a dos seus 
compañeiros/as, coidando as ferramentas e 
facendo un uso axeitado dos materiais. 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en 
equipo amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.  

 X X   X  

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio 
corpo e os órganos máis importantes para o seu 
funcionamento. 

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende a súa 
importancia no funcionamento do organismo.       X  

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio 
corpo e os órganos máis importantes para o seu 
funcionamento. 

CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co 
medio e as formas de coidalos.  X     X  
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B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para 
a saúde e o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso. 

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de 
alimentación sa e diferencia prácticas e mensaxes que son 
contraproducentes para a saúde.   X    X  

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para 
a saúde e o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso. 

CNB2.2.2 Identifica e valora as súas habilidades persoais. 

 X     X 

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para 
a saúde e o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso. 

CNB2.2.3. Recoñece algúns factores que producen as enfermidades 
máis habituais (carie, catarros, gripe, obesidade) e aplica actuacións 
para á súa prevención.       X  

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para 
a saúde e o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso. 

CNB2.2.4.  Planifica, de forma autónoma e creativa, actividades de ocio 
e tempo libre, individuais e en grupo. 

 X X     

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa 
idade.  

CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos en función dos nutrientes 
principais.      X  

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa 
idade.  

CNB2.3.2. Identifica sistemas de conservación alimentaria. 
     X  

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa 
idade.  

CNB2.3.3. Analiza dietas e elabora un menú equilibrado na escola. 
     X  

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais, plantas e rochas do seu 
contorno próximo, recoñecendo as súas 
características principais, buscando información 
en fontes variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e 
clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu contorno, con 
criterio científico.      X  

 CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características básicas e 
clasifica plantas do seu contorno, con criterio científico.       X  

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais, plantas e rochas do seu 
contorno próximo, recoñecendo as súas 
características principais, buscando información 
en fontes variadas. 

CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a clasificación científica de 
animais e plantas. 

  X   X  

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 
científicos, animais, plantas e rochas do seu 
contorno próximo, recoñecendo as súas 
características principais, buscando información 
en fontes variadas. 

CNB3.1.4. Identifica hábitats de seres vivos e elabora un protocolo para 
respectar a biodiversidade. 

X     X  

B3.2. Planificar, observar e comparar, 
empregando os instrumentos e o material 
necesarios e rexistrar de forma cooperativa, 

CNB3.2.1. Coñece e explica as funcións de relación, reprodución e 
alimentación.      X  
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algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser vivo 
contrastando os rexistros propios e os dos 
compañeiros con información doutras fontes. 
Comunicar de xeito oral e escrito os resultados, 
empregando soportes textuais variados. 
B3.2. Planificar, observar e comparar, 
empregando os instrumentos e o material 
necesarios e rexistrar de forma cooperativa, 
algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser vivo 
contrastando os rexistros propios e os dos 
compañeiros con información doutras fontes. 
Comunicar de xeito oral e escrito os resultados, 
empregando soportes textuais variados. 

CNB3.2.2. Planifica, observa, compara, rexistra e comunica, 
empregando soportes textuais variados, os resultados da observación 
do ciclo vital previamente planificado. 

X   X  X X 

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida 
cotiá, usos dos recursos naturais e 
consecuencias do seu uso inadecuado facendo 
fincapé no aforro enerxético e no impacto 
medioambiental.  

CNB4.1.1. Identifica e coñece a intervención da enerxía nos cambios da 
vida cotiá.  

 X    X  

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida 
cotiá, usos dos recursos naturais e 
consecuencias do seu uso inadecuado facendo 
fincapé no aforro enerxético e no impacto 
medioambiental.  

CNB4.1.2. Explica algunhas características e propiedades do aire e as 
actuacións necesarias para evitar a súa contaminación. 

X X    X  

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida 
cotiá, usos dos recursos naturais e 
consecuencias do seu uso inadecuado facendo 
fincapé no aforro enerxético e no impacto 
medioambiental.  

CNB4.1.3. Elabora protocolos para mellorar os problemas 
medioambientais da súa contorna. 

 X    X  

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións para recoñecer os cambios de 
certos corpos diante da luz e os efectos de forzas 
coñecidas no movemento dos corpos. 

CNB4.2.1. Investiga e explica o comportamento de certos corpos diante 
da luz.  

X     X  

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións para recoñecer os cambios de 
certos corpos diante da luz e os efectos de forzas 
coñecidas no movemento dos corpos. 

CNB4.2.2. Identifica forzas coñecidas que fan que os obxectos se 
movan ou se deformen a través de experiencias ou pequenas 
investigacións.      X  

B4.3. Realizar experiencias con mesturas 
sinxelas de substancias relacionadas coa vida 
doméstica e do contorno e achegar conclusións 
sobre os resultados.  

CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes substancias de uso 
cotián con respecto á auga e presenta conclusións en diferentes 
soportes.      X  

B4.3. Realizar experiencias con mesturas 
sinxelas de substancias relacionadas coa vida 
doméstica e do contorno e achegar conclusións 

CNB4.3.2. Identifica e prepara algunhas mesturas de uso doméstico. 
     X  
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sobre os resultados.  
B4.3. Realizar experiencias con mesturas 
sinxelas de substancias relacionadas coa vida 
doméstica e do contorno e achegar conclusións 
sobre os resultados.  

CNB4.3.3. Separa compoñentes dalgunhas mesturas de uso cotián 
presentando conclusións sobre os resultados. 

     X  

B5.1. Manipular e observar o funcionamento de 
aparellos e máquinas sinxelas simples e das 
complexas máis habituais e o seu uso na vida 
cotián. 

CNB5.1.1. Manipula e identifica algunhas máquinas e aparellos sinxelos 
e habituais na vida cotiá, analizando o seu funcionamento.  

 X    X X 

B5.1. Manipular e observar o funcionamento de 
aparellos e máquinas sinxelas simples e das 
complexas máis habituais e o seu uso na vida 
cotián. 

CNB5.1.2. Coñece a enerxía que empregan as máquinas de uso 
habitual e explica a importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida cotiá. 

X     X  

B5.2. Planificar e realizar a construción de forma 
cooperativa dalgún obxecto ou máquina sinxela 
para a resolución dun problema formulado e 
presentar os resultados en diferentes soportes. 

CNB5.2.1. Identifica e describe oficios en función dos materiais, das 
ferramentas e das máquinas que empregan.  

X X    X  

B5.2. Planificar e realizar a construción de forma 
cooperativa dalgún obxecto ou máquina sinxela 
para a resolución dun problema formulado e 
presentar os resultados en diferentes soportes. 

CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao deseño e á construción dalgún 
obxecto ou aparello sinxelo, empregando operacións matemáticas no 
cálculo previo, así como as tecnolóxicas: unir, cortar, pegar...    X X X X X 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CSC  CAA  CD CCEC CMCT CSIEE 

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. X  X X  X  

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.  

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

  X    X 

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.  

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

X  X   X  

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. 

 X X     

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. 

CSB1.2.2.Adoita un comportamento responsable, construtivo e solidario 
respectando diferentes ideas e achegas nos debates, recoñecendo a 
cooperación e o diálogo como principios básicos do funcionamento 
democrático.  X X     

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. 

X X X   X  

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras claves e 
conceptos necesarios para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como 

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. 

X X X   X  
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comprender diferentes linguaxes recollidos en 
textos de carácter social, xeográfico ou histórico. 
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. 

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

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. 

X  X   X  

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. X  X   X  

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

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

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. 

  X   X  

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 tempo. 

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. 

X  X   X  

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 tempo. 

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

X  X X  X  

B2.5.Explicar que é o tempo atmosférico, 
coñecer os instrumentos de medida, o seu uso, 

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

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. 

CSB2.6.2.Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas. 

X     X  

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. 

CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río e as características de 
cada un deles.  

X  X   X  

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. 

X     X  

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 

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

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.  X X     

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

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

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. 

X X      

B2.9.Explicar a importancia da intervención CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible X X      
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humana no medio e favorecer o 
desenvolvemento sostible a través da realización 
dunha campaña de concienciación no centro 
educativo. 

e o consumo responsable. 

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. X X      

B3.2.Identificar as principais institucións políticas 
de Galicia e do Estado español que se derivan da 
Constitución, así como as súas funcións. 

CSB3.2.1.Identifica as principais institucións de Galicia e do Estado 
español e describe as súas funcións. X X      

B3.2.Identificar as principais institucións políticas 
de Galicia e do Estado español que se derivan da 
Constitución, así como as súas funcións. 

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

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. 

X X      

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 enriquecemento cultural. 

X X      

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. X X      

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

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

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. X X      

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

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 condutora...) 

X X      

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.  

X X    X  

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

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

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 pasado,  X X   X  
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con especial relevancia da escritura. 
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 

 X    X  

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

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.   X X   X  

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 Galicia. 

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. 

X X   X X  

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 Galicia. 

CSB4.4.2.Explica aspectos relacionados coa forma de vida, 
organización social e cultura das distintas épocas históricas estudadas.  

X X   X   

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 Galicia. 

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. 

X X   X   

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 Galicia. 

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

 X   X X  

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 que coidar e legar. 

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.  X   X   

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. 

 X   X   
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ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CSC  CAA CD CCEC CMCT CSIEE 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, 
dirixidas ou espontáneas, respectando as 
normas da comunicación: quenda de palabra, 
escoitar. 

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con 
certa claridade. 

X X X     

B1.1. Participar en situacións de comunicación, 
dirixidas ou espontáneas, respectando as 
normas da comunicación: quenda de palabra, 
escoitar. 

LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, 
espera de quendas, participación respectuosa.  

X X X     

B1.2. Recoñece a información verbal e non 
verbal dos discursos orais e integrala nas 
producións propias. 

LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non verbais para comunicarse 
nas interaccións orais, dándolle valor complementario a estes. X       

B1.2. Recoñece a información verbal e non 
verbal dos discursos orais e integrala nas 
producións propias. 

LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: 
articulación, ritmo, entoación. X       

B1.3. Expresarse con coherencia básica de 
forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situacións. 

LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das 
súas ideas en diversas situación de comunicación: - diálogos -
exposicións orais segundo modelo e guiadas, con axuda, cando 
cumpra, das tecnoloxías da información e comunicación. 

X X X X   X 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de 
forma oral para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes situacións. 

LCB1.3.2. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en 
situación de aprendizaxe compartida. X X X    X 

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras sinxelas a partir do seu contexto de uso. 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse 
con progresiva precisión nos diferentes contextos de comunicación. X       

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras sinxelas a partir do seu contexto de uso. 

LCB1.4 2. Diferencia polo contexto o significado de correspondencias 
fonema-grafía idénticas en textos significativos.  X       

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos 
textos orais sinxelos. 

LCB1.5.1. Comprende de forma global a información xeral de textos 
orais de uso habitual,do ámbito escolar e social, identifica o tema e 
selecciona as ideas principais. 

X  X     

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos 
textos orais sinxelos. 

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais sinxelos de diversa 
tipoloxía atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, 
literarios e prescritivos). 

X  X     

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos 
textos orais sinxelos. 

LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á comprensión literal. 
X       

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos 
textos orais sinxelos. 

LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas 
actividades en situación de aprendizaxe individual ou colectiva.        

B1.6. Reproducir textos axeitados á súa idade, os 
seus gustos e intereses, utilizando con 
creatividade as distintas estratexias de 

LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non 
literarios axeitados aos seus gustos e intereses. X X X  X   
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comunicación oral. 
B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos e 
adecuados ao seu nivel 

 LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos orais breves e sinxelos 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos). 

X  X    X 

B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos e 
adecuados ao seu nivel 

LCB1.7.2. Organiza o discurso axeitándose aos diferentes modos 
discursivos (narrar, expoñer, describir e dialogar)  X  X    X 

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar con atención, recoller datos, preguntar e 
repreguntar. 

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse 
e aprender: escoita, recollida de datos, pregunta e repregunta. X X X    X 

B1.9. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de outras persoas. 

LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para 
recoller información. X  X X    

B1.9. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de outras persoas. 

LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa 
realidade, imitando modelos. X X      

B1.9. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de outras persoas. 

LCB1.9.3. Resume de forma global entrevistas, noticias e debates 
infantís procedentes dos medios de comunicación. X X X X    

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes 
textos. 
B2.2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados á idade e utilizando a lectura como 
medio para ampliar o vocabulario e fixar a 
ortografía. 

LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa 
expresividade, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade X       
LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías 
textuais en textos do ámbito escolar e social. 

X  X     

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados á idade e utilizando a lectura como 
medio para ampliar o vocabulario e fixar a 
ortografía. 

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa 
idade e reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais. 

X  X     

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.1. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título 
e das ilustracións redundantes. X  X     

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto. 
X  X     

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para 
comprender un texto. X   X    

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a información contida nos gráficos 
e ilustracións coa información que aparece no texto. X  X   X  

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuais sinxelos. 
X  X     

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.6. Iníciase na utilización autónoma do dicionario en distintos 
soportes, no seu traballo escolar. X  X     
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B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura voluntaria de 
diferentes textos. X       

B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na 
biblioteca para seleccionar e recoller 
información, ampliar coñecementos e aplicalos 
en traballos persoais. 

LCB2.5.1. Consulta biblioteca, de xeito guiado, de diferentes fontes 
bibliográficas e textos en soporte informático para obter información 
para realizar traballos individuais ou en grupo. X  X X    

B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na 
biblioteca para seleccionar e recoller 
información, ampliar coñecementos e aplicalos 
en traballos persoais. 

LCB2.5.2. Localiza na biblioteca de aula e centro lecturas axeitadas ao 
seu gusto persoal e intereses, aplicando as normas básicas de 
funcionamento da mesma. X  X X    

B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na 
biblioteca para seleccionar e recoller 
información, ampliar coñecementos e aplicalos 
en traballos persoais. 

LCB2.5.3. Identifica o argumento de lecturas realizadas dando conta 
dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou autora e xénero. 

X  X     

B2.6. Mostra interese por manter unha biblioteca 
propia. 

LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus libros.  
X  X     

B2.7. Identifica a estrutura organizativa de 
diferentes textos lidos, centrándose na 
interpretación do seu significado. 

LCB2.7.1. Diferenza entre información e publicidade. 

X X X     

B2.7. Identifica a estrutura organizativa de 
diferentes textos lidos, centrándose na 
interpretación do seu significado. 

LCB2.7.2. Formula hipótese sobre a finalidade de textos de tipoloxía 
evidente a partir da súa estrutura e dos elementos lingüísticos e non 
lingüísticos.  

X X X     

B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e tratamento 
guiado da información. 

LCB2.8.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para 
a procura e tratamento guiado da información. X  X X    

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, aplicando 
as regras ortográficas e coidando a caligrafía, 
orde e presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelo do ámbito 
escolar e social: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos) diarios, cartas, correos 
electrónicos, noticias, contos, folletos informativos, narracións, textos 
científicos, anuncios publicitarios, receitas, instrucións, normas…. 

X  X X    

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, aplicando 
as regras ortográficas e coidando a caligrafía, 
orde e presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos 
de cohesión básicos e respectando as normas gramaticais e 
ortográficas básicas. X  X    X 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, aplicando 
as regras ortográficas e coidando a caligrafía, 
orde e presentación. 

LCB3.1.3. Elabora e presenta, de forma guiada, un informe sinxelo, 
utilizando soporte papel e informático sobre tarefas ou proxectos 
realizados. X  X X   X 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, aplicando 
as regras ortográficas e coidando a caligrafía, 

LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: 
evitando riscos, inclinación de liñas etc. X  X     
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orde e presentación. 
B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así 
como a produción escrita dos seus compañeiros. 

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción 
escrita dos seus compañeiros. X X      

B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua escrita. 

LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente 
X  X     

B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua escrita. 

LCB3.3.2. Reproduce textos ditados. 
X       

B3.4. Aplicar todas as fases do proceso de 
escritura na produción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión e reescritura.  

LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias 
de planificación, textualización e revisión do texto. 

X  X    X 

B3.4. Aplicar todas as fases do proceso de 
escritura na produción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, textualización, 
revisión e reescritura.  

LCB3.4.2. Utiliza, para escribir textos sinxelos, borradores que 
amosan: a xeración e selección de ideas, a revisión ortográfica e a 
secuencia coherente do escrito. X  X    X 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou 
colectivos sobre diferentes temas do seu 
interese. 

LCB3.5.1. Elabora gráficas sinxelas a partir de datos obtidos de forma 
guiada. X  X     

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou 
colectivos sobre diferentes temas do seu 
interese. 

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos breves do seu interese: 
contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis, ilustrándoos para 
facilitar a súa compresión ou mellorar a súa presentación.  

X  X X   X 

B3.6. Favorecer a través da linguaxe a 
formación dun pensamento crítico que impida 
discriminacións e prexuízos.  

LCB3.6.1. Exprésase por escrito, utilizando de xeito habitual, unha 
linguaxe non sexista e respectuosa coas diferenzas. X X      

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 
da Comunicación de modo eficiente e 
responsable para presentar as súas 
producións. 

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e 
da Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar 
información, buscar imaxes, crear táboas e gráficas etc. X  X X   X 

B3.8. Escribir os textos establecidos no Plan de 
escritura. 

LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no plan de escritura 
axeitados á súa idade e nivel. X  X    X 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre 
a estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e 
significado das palabras e campos 
semánticos), así como as regras de ortografía 
para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa 
función na lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar 
características do nome, expresar accións ou estados. 

X       

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre 
a estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e 
significado das palabras e campos 
semánticos), así como as regras de ortografía 
para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas 
formas persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo dos 
verbos ao producir textos orais e escritos.  

X       
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B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre 
a estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e 
significado das palabras e campos 
semánticos), así como as regras de ortografía 
para favorecer unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 

X       

B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos 
ou frases feitas na expresión oral e escrita. X       

B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras 
derivadas. X       

B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun 
texto. X       

B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos entre oracións ao 
producir textos orais e escritos.  X       

B4.2. Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do uso da 
lingua. 

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. 
X       

B4.3. Sistematizar a adquisición de 
vocabulario a través dos textos. 

LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento da estrutura do dicionario e no seu 
uso para buscar o significado de diferentes tipos palabras. X  X     

B4.3. Sistematizar a adquisición de 
vocabulario a través dos textos. 

LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre 
as varias que lle ofrece o dicionario. X  X     

B4.3. Sistematizar a adquisición de 
vocabulario a través dos textos. 

LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións 
escritas.  X       

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.4.1. Utiliza as diferentes clases de palabras para elaborar o 
discurso. X  X     

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero 
e de número na expresión oral e escrita. X       

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun 
texto.  X       

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir textos escritos.  

X       

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos seus textos escritos. 
X       
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B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do 
coñecemento da lingua. 

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 
X       

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais e 
outros recursos didácticos ao seu alcance e 
propios da súa idade para realizar tarefas e 
avanzar na aprendizaxe.  

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros 
recursos didácticos ao seu alcance e propios da súa idade como apoio 
e reforzo da aprendizaxe.  X  X X    

B4.6. Valorar a variedade lingüística de 
España e do español como fonte de 
enriquecemento cultural. 

LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de España. 
X      X 

B4.7. Comparar aspectos básicos das linguas 
que coñece para mellorar na súa aprendizaxe 
e lograr unha competencia integrada. 

LCB4.7.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos e léxicos) das 
linguas que coñece. X      X 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a 
lectura como fonte de lecer e información. 

LCB 5.1.1. Valora de forma global, as características fundamentais de 
textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos. X    X   

 B5.2. Integrar a lectura expresiva e a 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos e dramáticos na 
práctica escolar e recoñecer e interpretar 
algúns recursos básicos da linguaxe literaria e 
diferenza das principais convencións formais 
dos xéneros. 

LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e comentadas de textos narrativos 
de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e 
literatura actual. 

X    X   

 B5.2. Integrar a lectura expresiva e a 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos e dramáticos na 
práctica escolar e recoñecer e interpretar 
algúns recursos básicos da linguaxe literaria e 
diferenza das principais convencións formais 
dos xéneros. 

LCB 5.2.2. Interpreta, intuitivamente, a linguaxe figurada en textos 
literarios. 

X  X     

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios 
da tradición oral: poemas, cancións, contos, 
refráns e adiviñas. 

LCB 5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos básicos propios dos 
poemas X    X   

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios 
da tradición oral: poemas, cancións, contos, 
refráns e adiviñas. 

LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito guiado, comparacións, aumentativos, 
diminutivos e sinónimos en textos literarios. X    X   

 B5.4. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios en prosa ou en verso, con 
sentido estético e creatividade: contos, 
poemas, adiviñas, cancións e fragmentos 
teatrais. 

LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, 
cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos 
dados. X  X  X  X 

B5.5. Reproducir textos literarios breves e 
sinxelos e adaptados á idade. 

LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos textos orais adecuados á 
súa idade: contos, poemas, cancións. X  X  X   
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B5.6. Participar con interese en dramatizacións 
de textos literarios adaptados á idade. 

LCB 5.6.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de 
textos literarios axeitados á súa idade. X  X  X   

B5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de 
gozo persoal. 

LCB 5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en 
lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo 
persoal. X X   X   
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CSC  CAA  CD CCEC CMCT CSIEE 

B1.1. Expresar verbalmente de forma razoada o 
proceso seguido na resolución dun problema.  

MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido 
na resolución dun problema de matemáticas ou en contextos da 
realidade. 

X     X  

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas:revisa as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 
comproba e interpreta as solucións no contexto da situación, busca 
outras formas de resolución etc. 

  X   X X 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas. 

  X   X X 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas a resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e eficacia.   X   X X 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 
B1.3. Profundar en problemas resoltos 
propoñendo pequenas variacións nos datos, 
outras preguntas etc. 

MTB1.2.4. Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos 
sinxelos da vida cotiá (facturas, folletos publicitarios, rebaixas...). X  X   X  
MTB1.3.1. Profunda en problemas unha vez resoltos, analizando a 
coherencia da solución e buscando outras formas de resolvelos. 

  X   X X 

B1.3. Profundar en problemas resoltos 
propoñendo pequenas variacións nos datos, 
outras preguntas etc. 

MTB1.3.2. Formula novos problemas, a partir dun resolto: variando os 
datos, propoñendo novas preguntas, conectando coa realidade, 
buscando outros contextos etc. 

  X   X X 

B1.4. Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá, axeitados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados para a resolución de 
problemas. 

MTB1.4.1. Practica o método científico sendo ordenado, organizado e 
sistemático. 

  X   X  

B1.5. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao traballo matemático. 

MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en 
matemáticas: esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada. 

 X    X X 

B1.6. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo 
habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, 
analizando e seleccionando información 
relevante en internet ou en outras fontes 
elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións. 

MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de 
cálculos numéricos, para aprender e resolver problemas. 

  X X  X  



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º CURSO 2020-2021 
 

21 
 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 
razoamentos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturais, fraccións e 
decimais ata as centésimas).  

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á 
comprensión de datacións. 

X    X X  

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 
razoamentos apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturais, fraccións e 
decimais ata as centésimas).  

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, 
números (naturais, fraccións e decimais ata as centésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada 
unha das súas cifras. 

X  X   X  

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números 
segundo o seu valor. 

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números naturais e 
decimais, interpretando o valor de posición de cada unha das súas 
cifras. 

  X   X  

B2.3. Operar cos números tendo en conta a 
xerarquía nas operacións, aplicando as súas 
propiedades, as estratexias persoais e os 
diferentes procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que se realizará 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación, calculadora), usando o máis 
adecuado. 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre 
elas. 

  X   X  

B2.3. Operar cos números tendo en conta a 
xerarquía nas operacións, aplicando as súas 
propiedades, as estratexias persoais e os 
diferentes procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que se realizará 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación, calculadora), usando o máis 
adecuado. 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador 
na resolución de problemas contextualizados.  

  X   X  

B2.3. Operar cos números tendo en conta a 
xerarquía nas operacións, aplicando as súas 
propiedades, as estratexias persoais e os 
diferentes procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que se realizará 
(algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación, calculadora), usando o máis 
adecuado. 

MTB2.3.3. Realiza operacións con números decimais na resolución de 
problemas contextualizados. 

  X   X  

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división (de ata dúas cifras) con distintos tipos de 
números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións cotiás. 

  X   X  

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de 

MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de 
cadencias 2, 10, 100 a partir calquera número e de cadencias 5, 25 e 
50 a partir de múltiplos de 5, 25 e 50.      X  
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problemas e en situacións da vida cotiá. 
B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 

  X   X  

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a 
resposta. 

  X   X  

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.5. Emprega a calculadora aplicando as regras do seu 
funcionamento para investigar e resolver problemas. 

  X X  X  

B2.5. Identificar, resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e 
tomando decisións.  

  X   X  

B2.5. Identificar, resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB2.5.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 
problemas revisando as operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e 
buscando outras formas de resolvelo.   X   X X 

B3.1. Escoller os instrumentos de medida máis 
pertinentes en cada caso, estimando a medida 
de magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e 
tempo facendo previsións razoables. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos e 
espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados 
para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso 
seguido e a estratexia utilizada. 

X  X   X  

B3.1. Escoller os instrumentos de medida máis 
pertinentes en cada caso, estimando a medida 
de magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e 
tempo facendo previsións razoables. 

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades 
convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida.   X   X  

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en 
forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán.      X  

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, 
capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa.      X  

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.      X  
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B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo 
e as súas relación, utilizándoas para resolver 
problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas 
temporais e as súas relacións.   X   X  

B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais coma 
figuradas. 

 X X   X  

B4.1. Coñecer as figuras planas; cadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e 
rombo. 

MTB4.1.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus 
ángulos, identificando as relacións entre os seus lados e entre ángulos.   X   X  

B4.1. Coñecer as figuras planas; cadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e 
rombo. 

MTB4.1.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas 
para a construción e exploración de formas xeométricas.    X  X  

B4.2. Utilizar as propiedades das figuras planas 
para resolver problemas. 

MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus 
lados.   X   X  

B4.2. Utilizar as propiedades das figuras planas 
para resolver problemas. 

MTB4.2.2. Identifica e diferencia os elementos básicos da 
circunferencia e círculo: centro, raio e diámetro.   X   X  

B4.3. Coñecer as características e aplicalas para 
clasificar: poliedros, prismas, pirámides, corpos 
redondos: cono, cilindro e esfera e os seus 
elementos básicos. 

MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo o número de lados. 

  X   X  

B4.3. Coñecer as características e aplicalas para 
clasificar: poliedros, prismas, pirámides, corpos 
redondos: cono, cilindro e esfera e os seus 
elementos básicos. 

MTB4.3.2. Recoñece e identifica poliedros, prismas, pirámides e os 
seus elementos básicos: vértices, caras e arestas. 

  X   X  

B4.3. Coñecer as características e aplicalas para 
clasificar: poliedros, prismas, pirámides, corpos 
redondos: cono, cilindro e esfera e os seus 
elementos básicos. 

MTB4.3.3. Recoñece e identifica corpos redondos: cono, cilindro e 
esfera e os seus elementos básicos. 

  X   X  

B4.4. Interpretar representacións espaciais 
realizadas a partir de sistemas de referencia e de 
obxectos ou situacións familiares. 

MTB4.4.1. Representa a escola, o barrio ou a aldea mediante un plano 
ou esbozo.  X X   X  

B4.5. Identificar, resolver problemas da vida cotiá 
axeitados ao seu nivel, establecendo conexións 
entre a realidade e as matemáticas e valorando 
a utilidade dos coñecementos matemáticos 
axeitados e reflexionando sobre o proceso 
aplicado para a resolución de problemas. 

MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos 
contidos traballados, utilizando estratexias heurísticas de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e 
tomando decisión.  

  X   X X 

B4.5. Identificar, resolver problemas da vida cotiá 
axeitados ao seu nivel, establecendo conexións 
entre a realidade e as matemáticas e valorando 
a utilidade dos coñecementos matemáticos 

MTB4.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: 
revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no contexto, propoñendo 
outras formas de resolvelo. 

  X   X  
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axeitados e reflexionando sobre o proceso 
aplicado para a resolución de problemas. 
B5.1. Recoller e rexistrar unha información 
cuantificable, utilizando algúns recursos sinxelos 
de representación gráfica: táboas de datos, 
bloques de barras, diagramas lineais… 
comunicando a información. 

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións 
familiares. 

  X   X  

B5.2. Facer estimacións baseadas na 
experiencia sobre o resultado (posible, 
imposible, seguro, máis ou menos probable) de 
situacións sinxelas nas que interveña o azar e 
comprobar o dito resultado. 

MTB5.2.1. Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións 
que se presentan mediante gráficas estatísticas. 

  X   X  
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ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CSC  CAA  CD CCEC CMCT CSIEE 

B1.1. Crear unha imaxe positiva de un mesmo 
tomando decisións meditadas e responsables, 
baseadas nun bo autoconcepto. 

 VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade 
relacionando a representación que fai de un mesmo e a imaxe que 
expresan das demais persoas. 

X X      

 VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas 
propias calidades e limitacións. X X X     

B1.2. Construír o estilo persoal baseándose na 
respectabilidade e na dignidade persoal. 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e 
ás demais persoas. X X     X 

 VSCB1.2.2. Actúa de forma respectable e digna.  X     X 
B1.3. Estruturar un pensamento efectivo e 
independente empregando as emocións de forma 
positiva. 

VSCB1.3.1. Reflexiona, sintetiza e estrutura os seus pensamentos. 
  X     

 VSCB1.3.2. Utiliza estratexias de reestruturación cognitiva, de xeito 
guiado, sobre situacións da súa realidade.    X     

 VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e 
a resolución de conflitos, de xeito guiado.  X     X 

 VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á 
vez que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas. X X     X 

B1.4.Desenvolver o propio potencial, mantendo 
unha motivación intrínseca e esforzándose para o 
logro de éxitos individuais e compartidos. 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e 
colectivo para a consecución de obxectivos.  X     X 

 VSCB1.4.2. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración.  X     X 
 VSCB1.4.3 Realiza unha autoavaliación responsable da execución das 

tarefas.  X X    X 
B1.5. Adquirir capacidades para tomar decisións 
de forma independente, manexando as dificultades 
para superar frustracións e sentimentos negativos 
ante os problemas. 

VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento creativo na análise de problemas e 
na formulación de propostas de actuación.  X     X 

 VSCB1.5.2.Emprega estratexias para facer fronte á incerteza, ao medo 
ou ao fracaso.  X     X 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a capacidade de 
emprendemento para conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.6.1.Participa na resolución de problemas escolares con 
seguridade e motivación.  X     X 
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 VSCB1.6.2. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias 
para abordar proxectos sobre valores sociais.  X   X  X 

 VSCB1.6.3. Define e formula claramente problemas de convivencia. X X      
B1.7. Propoñerse desafíos e levalos a cabo 
mediante unha toma de decisión persoal, meditada 
e responsable, desenvolvendo un bo sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e aos demais. 

VSCB.1 7.1.Sopesa as consecuencias das súas accións. 

 X     X 

 VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara 
aos demais en situacións formais e informais da interacción social.  X     X 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e emocións, 
empregando coordinadamente a linguaxe verbal e 
non verbal. 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade e coherencia opinións, 
sentimentos e emocións. X X     X 

 VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación 
verbal e non verbal, en consonancia cos sentimentos. X X      

 VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en relación coa non 
verbal en exposicións orais. X  X    X 

 VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos. X X      
B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o 
pensamento de perspectiva con empatía. 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación 
desde o punto de vista da persoa que fala. X X      

 VSCB2.2.2. Realiza actividades cooperativas detectando os 
sentimentos e pensamentos que subxacen no que se está a dicir. X X     X 

 VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, 
demostrando interese polas outras persoas. X X X    X 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas cunha 
maneira de falar adecuada aos interlocutores e ao 
contexto, tendo en conta os factores que inhiben a 
comunicación para superar barreiras e os que 
permiten lograr proximidade. 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para mellorar a 
comunicación e facilitar o achegamento co seu interlocutor nas 
conversas. X X      

 VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores. X X      
B2.4. Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas e opinións. X X     X 
 VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. X X      
B2.5. Dialogar creando pensamentos compartidos 
con outras persoas para atopar o mellor 
argumento. 

VSCB2.5.1. Relaciona diferentes ideas e opinións para atopar os seus 
aspectos comúns. X X X     
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B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas 
empregando habilidades sociais. 

VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais.  X      
 VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades grupais e reflexiona 

sobre a súa contribución á cohesión dos grupos sociais aos que 
pertence. 

 X     X 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e 
aceptando as diferenzas. 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais.  X      
 VSCB2.7.2. Recoñece, identifica e expresa as calidades doutras 

persoas.  X      
B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo 
amosando actitudes cooperativas e establecendo 
relacións respectuosas. 

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. 
 X     X 

 VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, 
baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua.  X     X 

B3.1. Resolver problemas en colaboración, 
poñendo de manifesto unha actitude aberta cara 
aos demais e compartindo puntos de vista e 
sentimentos.  

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en 
colaboración.  X     X 

 VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais 
compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social 
na aula. 

 X     X 

B3.2.Traballar en equipo favorecendo a 
interdependencia positiva e amosando condutas 
solidarias. 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para 
a aprendizaxe.  X X    X 

 VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente estratexias de axuda entre 
iguais.  X X    X 

 VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo.  X      
 VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia positiva.  X X    X 
B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto das 
normas da comunidade educativa empregando o 
sistema de valores persoal que constrúe a partir 
dos valores universais. 

VSCB3.3.1. Percibe e verbaliza a necesidade de que existan normas 
de convivencia nos diferentes espazos de interacción social X X      

 VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula. X X     X 
 VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar.  X      
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B3.4. Participar activamente na vida cívica de 
forma pacífica e democrática transformando o 
conflito en oportunidade, coñecendo e 
empregando as fases da mediación e usando a 
linguaxe positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e posicionamentos 
persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo, con axuda 
dunha persoa adulta. 

 X     X 

 VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de 
pensamentos e intencións nas relacións interpersoais. X X      

 VSCB3.4.3. Analiza as emocións, sentimentos e posibles 
pensamentos das partes en conflito.  X     X 

B3.5. Comprender a importancia dos dereitos da 
infancia, valorando as condutas que os protexen. 

VSCB3.5.1. Argumenta a necesidade de protexer os dereitos básicos 
da infancia. X X      

 VSCB3.5.2. Xustifica a importancia de que todos os nenos e nenas 
reciban axuda.  

X 
 
 

     

 VSCB3.5.3. Razoa as consecuencias da explotación infantil e a trata 
de nenos e nenas.  X     X 

B3.6. Comprender a correlación entre dereitos e 
deberes, valorando situacións reais en relación aos 
dereitos da infancia e respectando a igualdade de 
dereitos de nenos e nenas no contexto social. 

VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación entre dereitos e deberes. 

X X      

 VSCB3.6.2. Razoa a valoración de situacións reais expostas en 
internet, en relación aos dereitos da infancia. X X  X    

 VSCB3.6.3. Expón mediante traballos de libre creación as conclusións 
da súa análise crítica das diferenzas na asignación de tarefas e 
responsabilidades na familia e na comunidade escolar en función do 
sexo. 

X X  X X X X 

B3.7. Comprender e valorar a igualdade de 
dereitos de homes e mulleres, a 
corresponsabilidade nas tarefas domésticas e o 
coidado da familia, argumentando en base a 
procesos de reflexión, síntese e estruturación. 

VSCB3.7.1. Expón de forma argumentada a importancia de valorar a 
igualdade de dereitos de homes e mulleres, a corresponsabilidade nas 
tarefas domésticas e o coidado da familia. X X      

 VSCB3.7.2. Realiza traballos de libre creación investigando casos de 
falta de corresponsabilidade no coidado da familia presentados nos 
medios de comunicación. 

X X  X X  X 

B3.8. Realiza un uso responsable dos bens da 
natureza, comprendendo e interpretando sucesos, 
analizando causas e predicindo consecuencias. 

VSCB3.8.1. Amosa interese pola natureza que o rodea e séntese parte 
integrante dela.  X      
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 VSCB3.8.2. Razoa os motivos da conservación dos bens naturais. X X      
 VSCB3.8.3. Propón iniciativas para participar no uso adecuado de 

bens naturais razoando os motivos.  X     X 
B3.9. Valorar as normas de seguridade viaria, 
analizando as causas e consecuencias dos 
accidentes de tráfico. 

VSCB3.9.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia do 
respecto das normas de educación viaria.  X     X 

 VSCB3.9.2. Investiga sobre as principais causas dos accidentes de 
tráfico coa axuda das novas tecnoloxías.  X X X    

 VSCB3.9.3. Expón as consecuencias de diferentes accidentes de 
tráfico. X X  X  X  
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ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCL CMCT CD CSC CCEC CAA CSIEE 

B1.1. Comprender o sentido global de textos 
orais informativos dos medios de comunicación 
audiovisuais emitidos con claridade, de xeito 
directo e estilo sinxelo. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto xornalístico oral 
informativo dos medios de comunicación audiovisual, emitido de xeito 
claro, directo e sinxelo. X     X  

B1.1. Comprender o sentido global de textos 
orais informativos dos medios de comunicación 
audiovisuais emitidos con claridade, de xeito 
directo e estilo sinxelo. 

LGB1.1.2. Elabora un breve resumo dun texto oral. 

X   X    

B1.2. Utilizar de xeito guiado documentos 
audiovisuais valorándoos como instrumento de 
aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a documentos, audiovisuais e dixitais 
para obter a información necesaria para realizar traballos ou completar 
información. 

X  X X  X  

B1.3. Comprender e producir textos orais propios 
do uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que 
di o interlocutor e intervindo coas propostas propias. X   X  X X 

B1.3. Comprender e producir textos orais propios 
do uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase e extrae o sentido global. 
X     X  

B1.3. Comprender e producir textos orais propios 
do uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas, 
exposicións, narracións...) presentando coherentemente a secuencia de 
ideas, feitos, vivencias e as súas opinións e preferencias, utilizando o 
dicionario se é preciso. 

X     X X 

B1.3. Comprender e producir textos orais propios 
do uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo, así como nos debates. 
X     X X 

B1.4. Manter unha actitude de escoita activa, 
deixando falar os demais, sen anticiparse ao que 
van dicir e respectando as súas opinións. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala 
orais, sen interromper. X   X    

B1.4. Manter unha actitude de escoita activa, 
deixando falar os demais, sen anticiparse ao que 
van dicir e respectando as súas opinións. 

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala. 
X   X    

B1.5. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.  

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 

X   X  X  

B1.5. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.  

LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos 
intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua 
galega en calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.  X   X X   

B1.5. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.  

LGB1.5.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, 
para reforzalo e facilitar a súa comprensión.  

X   X X   
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B1.5. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.  

LGB1.5.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación 
e volume. 

X   X X   

B1.5. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula 
amosando valoración e respecto polas normas 
que rexen a interacción oral.  

LGB1.5.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 

X   X X X  

B1.6. Amosar interese por expresarse en público 
coherentemente, usando nexos básicos 
adecuados e presentando estratexias elementais 
para facer comprender a mensaxe. 

LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, na secuencia 
de ideas ou feitos utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 

X     X  

B1.6. Amosar interese por expresarse en público 
coherentemente, usando nexos básicos 
adecuados e presentando estratexias elementais 
para facer comprender a mensaxe. 

LGB1.6.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando algúns nexos 
básicos. 

X       

B1.6. Amosar interese por expresarse en público 
coherentemente, usando nexos básicos 
adecuados e presentando estratexias elementais 
para facer comprender a mensaxe. 

LGB1.6.3. Amosa un discurso oral claro, cunha pronuncia e entoación 
axeitada e propia da lingua galega. 

X    X   

B1.7. Elaborar textos sinxelos propios dos 
medios de comunicación mediante simulación. 

LGB1.7.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación 
mediante simulación. X  X X  X X 

B1.8. Reforzar a eficacia comunicativa das súas 
mensaxes orais, coa utilización de elementos 
propios da linguaxe xestual. 

LGB1.8.1. Utiliza a expresividade corporal para reforzar o sentido das 
súas producións orais. X   X X X  

B1.9. Amosar respecto e cooperación nas 
situacións de aprendizaxe en grupo. 

LGB1.9.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao 
traballo en grupo. X     X X 

B1.10. Interesarse por amosar unha pronuncia e 
entoación adecuadas. 

LGB1.10.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e 
entoación adecuada a cada acto comunicativo. X    X X X 

B1.11. Usar, dunha forma xeral, unha linguaxe 
non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

LGB1.11.1. Usa, dunha forma xeral, unha linguaxe non sexista. 
X   X    

B1.11. Usar, dunha forma xeral, unha linguaxe 
non discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

LGB1.11.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas 
diferenzas. X   X    

B1.12. Identificar variedades lingüísticas de 
carácter xeográfico en textos orais, sinalando as 
diferenzas fonéticas, morfolóxicas e léxicas máis 
evidentes. 
B1.12. Identificar variedades lingüísticas de 
carácter xeográfico en textos orais, sinalando as 
diferenzas fonéticas, morfolóxicas e léxicas máis 

LGB1.12.1. Identifica diferenzas fonéticas e morfolóxicas moi evidentes 
en textos orais caracterizados pola súa orixe xeográfica. X    X   
LGB1.12.2. Valora por igual as distintas variedades xeográficas da 
lingua galega e o estándar como variante unificadora. 

X   X X   
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evidentes. 
B1.13. Identificar a lingua galega con diversos 
contextos de uso oral. 

LGB1.13.1. Identifica o uso oral da lingua galega con diversos contextos 
profesionais: sanidade, educación, medios de comunicación, todo tipo 
de comercios. 

X    X   

B1.13. Identificar a lingua galega con diversos 
contextos de uso oral. 

LGB1.13.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas. X   X X   

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de 
soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante en textos propios de 
situacións cotiás e dos medios de comunicación social nos que esta se 
amose de forma evidente. 

X  X X    

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de 
soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto (narrativo, descritivo, 
expositivo) adecuado á súa idade. X       

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de 
soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto 
sinxelo, adecuado á súa idade. X     X X 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de 
soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, hipérboles e ironías evidentes, 
en textos de dificultade adecuada á súa idade. X     X X 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de 
soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral dun texto e recoñece algúns 
mecanismos de cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas pronominais 
sinxelas). 

X       

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de 
soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.6. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos textos. X     X X 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de 
soportes variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.7. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento. X     X X 

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, 
a información procedente de gráficos, esquemas 
sinxelos e ilustracións en textos.  

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de 
gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións, relacionando esta co contido 
do texto que acompañan.  

X X  X  X X 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais 
dun texto sinxelo e esquematizar e resumir o seu 
contido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. 
X     X  

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais 
dun texto sinxelo e esquematizar e resumir o seu 
contido. 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas 
principais. X     X  

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais 
dun texto sinxelo e esquematizar e resumir o seu 
contido. 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. 
X     X  

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias para 
mellorar a lectura.  

LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o posible contido dun texto antes 
de lelo, axudándose do título e as ilustracións. X     X X 
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B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias para 
mellorar a lectura.  

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a 
comprensión, cando é preciso. X     X X 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para 
obter información necesaria para a realización 
das súas tarefas. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma guiada, as tecnoloxías da información para 
obter información.  X  X   X  

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para 
obter información necesaria para a realización 
das súas tarefas. 

LGB2.5.2. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun 
texto. X  X   X X 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en 
galego adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as palabras. 
X     X  

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en 
galego adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade e coa velocidade 
adecuada.  X       

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en 
galego adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa idade e aos seus intereses, en 
silencio e sen dificultade. X       

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en 
galego adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.4. Fai lecturas dramatizadas de textos. 
X   X    

B2.7. Coñecer o funcionamento da bibliotecas de 
aula, centro, así como as virtuais, colaborando no 
seu coidado e mellora, e participar en actividades 
literarias. 

LGB2.7.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter 
datos e informacións, e colabora no seu coidado e mellora. 

X   X  X  

B2.7. Coñecer o funcionamento da bibliotecas de 
aula, centro, así como as virtuais, colaborando no 
seu coidado e mellora, e participar en actividades 
literarias. 

LGB2.7.2. Identifica o funcionamento da biblioteca de aula, de centro, 
así como as virtuais e colabora no seu coidado e mellora. 

X   X  X  

B2.7. Coñecer o funcionamento da bibliotecas de 
aula, centro, así como as virtuais, colaborando no 
seu coidado e mellora, e participar en actividades 
literarias. 

LGB2.7.3. Participa en actividades literarias do centro. 

X   X X   

B2.8. Ter interese por ter unha biblioteca propia. LGB2.8.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus 
libros. X   X  X  

B2.9. Amosar interese polos textos escritos como 
fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.  

LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación. X   X X X  

B2.10. Amosar certa autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do seu 
interese, así como ser quen de expresar 
preferencias.  

LGB2.10.1. Amosa certa autonomía lectora e capacidade de 
seleccionar textos do seu interese. 

X       

B2.10. Amosar certa autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do seu 
interese, así como ser quen de expresar 
preferencias.  

LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre 
as lecturas feitas. 

X   X  X X 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e estruturando a información.  X     X X 
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B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia 
xeral e de xeito creativo. X     X X 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de puntuación (punto, coma, 
punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación 
e interrogación). 

X       

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico, morfosintaxe. X   X X   

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.5. Escribe textos propios seguindo o proceso de planificación, 
redacción, revisión e elabora borradores. X     X X 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos. 
X     X X 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 
que permitan narrar, describir e resumir 
emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de comunicación. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá 
e académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, 
mensaxes curtas, normas de convivencia,avisos, instrucións… X  X   X  

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 
que permitan narrar, describir e resumir 
emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de comunicación. 

LGB3.2.2. Redacta textos sinxelos xornalísticos (noticias) e publicitarios 
(anuncios e carteis). 

X   X X X  

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 
que permitan narrar, describir e resumir 
emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de comunicación. 

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
descritivos) seguindo un guión establecido. 

X     X  

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 
que permitan narrar, describir e resumir 
emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de comunicación. 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando algúns elementos de 
cohesión. 

X   X X   

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 
que permitan narrar, describir e resumir 
emocións e informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de comunicación. 

LGB3.2.5. Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da 
vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación. 

X   X  X  

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para 
obter, organizar e comunicar información. 

LGB3.3.1. Elabora por escrito textos moi sinxelos do ámbito académico 
(cuestionarios, resumos, informes sinxelos, descricións, explicacións...) 
para obter, organizar e comunicar información. 

X     X X 

B3.4. Elaborar textos sinxelos que combinen a 
linguaxe verbal e a non verbal. 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non 
verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic. X   X X X X 

B3.5. Usar, de xeito guiado, programas LGB3.5.1. Usa, de xeito guiado, programas informáticos de 
procesamento de texto. X  X   X X 
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informáticos de procesamento de texto. 
B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais 
que faciliten a comprensión dos textos. 

LGB3.6.1. Usa recursos sinxelos gráficos e paratextuais (ilustracións, 
subliñados, gráficos e tipografía) para facilitar a comprensión dos textos 
e ilustrar o seu contido. 

X  X    X 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos 
escritos en calquera soporte e valorar a lingua 
escrita como medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas 
de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, 
calidade caligráfica, interliñado… en calquera soporte. 

X  X   X  

B3.7. Coidar a presentación dos traballos 
escritos en calquera soporte e valorar a lingua 
escrita como medio de comunicación. 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e como 
medio de obtención e coñecemento. X   X    

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción 
de textos, así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua. 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece 
nestes enunciados, palabras e sílabas. 

X     X  

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción 
de textos, así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua. 

LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en 
formas verbais dadas. 

X     X  

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción 
de textos, así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua. 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, 
diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

X     X  

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción 
de textos, así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua. 

LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos, adxectivos determinantes e 
cuantificadores. 

X     X  

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción 
de textos, así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua. 

LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e cámbiao. 

X     X  

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 
ortográficas xerais e as de acentuación en 
particular, apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación. 

X   X X   

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 
ortográficas xerais e as de acentuación en 
particular, apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas 
nas súas producións escritas. 

X   X X   

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas 
ortográficas xerais e as de acentuación en 
particular, apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas. 

LGB4.2.3. Valora a importancia do dominio da ortografía para asegurar 
unha correcta comunicación escrita entre as persoas falantes dunha 
mesma lingua e para garantir unha adecuada interpretación dos textos 
escritos. 

X   X X   



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º CURSO 2020-2021 
 

36 
 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de 
puntuación, así como construír correctamente as 
oracións desde o punto de vista sintáctico, nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación. 

X       

B4.3. Utilizar correctamente as regras de 
puntuación, así como construír correctamente as 
oracións desde o punto de vista sintáctico, nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións. 

X       

B4.3. Utilizar correctamente as regras de 
puntuación, así como construír correctamente as 
oracións desde o punto de vista sintáctico, nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de 
colocación do pronome átono. 

X   X X   

B4.4. Recoñecer e empregar os conectores 
básicos. 

LGB4.4.1. Usa diversos conectores básicos entre oracións: adición, 
causa, oposición, contradición... X     X  

B4.5. Identificar intuitivamente o suxeito e o 
predicado, así como o papel semántico do 
suxeito, para mellorar a comprensión e a 
produción de textos. 

LGB4.5.1. Identifica intuitivamente, en oracións sinxelas, o papel 
semántico do suxeito. 

X     X  

B4.5. Identificar intuitivamente o suxeito e o 
predicado, así como o papel semántico do 
suxeito, para mellorar a comprensión e a 
produción de textos. 

LGB4.5.2. Sinala intuitivamente o verbo e os seus complementos, 
especialmente o suxeito, en oracións.  

X     X  

B4.6. Usar o dicionario en papel ou dixital, con 
certa autonomía. 

LGB4.6.1. Usa, con certa autonomía, o dicionario en papel ou dixital. 
X  X   X  

B4.7. Identificar palabras compostas e derivadas, 
así como sinónimos, antónimos e palabras 
polisémicas de uso habitual, para comprender e 
producir textos. 

LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e 
formando familias de palabras. 

X     X  

B4.7. Identificar palabras compostas e derivadas, 
así como sinónimos, antónimos e palabras 
polisémicas de uso habitual, para comprender e 
producir textos. 

LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas 
de uso habitual. 

X     X  

B4.8. Valorar a lingua galega dentro da realidade 
plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

LGB4.8.1. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade 
plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. X   X X   

B4.9. Establecer relacións elementais entre as 
diversas linguas que utiliza ou está a aprender o 
alumnado. para reflexionar sobre como mellorar 
os seus procesos comunicativos na lingua 
galega. 

LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as 
linguas que está a aprender.  

X    X   

B4.9. Establecer relacións elementais entre as 
diversas linguas que utiliza ou está a aprender o 
alumnado. para reflexionar sobre como mellorar 

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas 
elementais sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre todas 
as linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio para 

X   X X   
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os seus procesos comunicativos na lingua 
galega. 

a súa aprendizaxe. 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar 
textos procedentes da literatura popular galega, 
así como da literatura galega en xeral. 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da 
literatura popular oral galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, 
cancións, ditos) e da literatura galega en xeral. 

X    X X  

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar 
textos procedentes da literatura popular galega, 
así como da literatura galega en xeral. 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte 
de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. X    X   

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 
literatura actual, en diferentes soportes. 

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, en diferentes 
soportes. 

X  X  X   

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 
literatura actual, en diferentes soportes. 

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual e en diferentes 
soportes. 

X  X  X   

B5.3. Identificar o xénero literario ao que 
pertence uns textos dados. 

LGB5.3.1. Identifica o xénero literario ao que pertencen uns textos 
dados: narrativa, poesía e teatro. X    X   

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a 
partir de modelos sinxelos. 

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos 
sinxelos, para comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, 
desexos, estados de ánimo ou lembranzas. 

X   X X   

B5.5. Participar activamente en dramatizacións 
de situacións e de textos literarios adaptados á 
súa idade. 

LGB5.5.1. Participa activamente en dramatizacións de situacións e de 
textos literarios adaptados á súa idade. X       

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, 
como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento doutros mundos, tempos e 
culturas, e como recurso de gozo persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento doutros mundos, tempos e 
culturas, e como recurso de gozo persoal. X   X X   

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante 
as diferenzas persoais, sociais e culturais. 

LGB5.7.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de 
relación social, respectando e valorando a diversidade cultural. X    X   
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COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA - CCL 

• CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e 
comunica o resultado de forma oral e escrita. 

• CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos bloques 
de contidos. 

• CNB3.2.2. Planifica, observa, compara, rexistra e comunica, empregando soportes 
textuais variados, os resultados da observación do ciclo vital previamente planificado. 

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

• 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. 

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

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

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

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

• LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa claridade. 

• LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, 
participación respectuosa. 

• LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non verbais para comunicarse nas interaccións orais, 
dándolle valor complementario a estes. 

• LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación. 

• LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en 
diversas situación de comunicación: - diálogos -exposicións orais segundo modelo e 
guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e comunicación. 

• LCB1.3.2. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de 
aprendizaxe compartida. 

• LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva 
precisión nos diferentes contextos de comunicación. 

• LCB1.4 2. Diferencia polo contexto o significado de correspondencias fonema-grafía 
idénticas en textos significativos.  

• LCB1.5.1. Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso 
habitual,do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas principais. 

• LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais sinxelos de diversa tipoloxía atendendo á 

3.- RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DAS MATERIAS 
QUE FORMAN PARTE DO PERFIL COMPETENCIAL 



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS     PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º CURSO 2020-2021 
 

39 
 

forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). 

• LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á comprensión literal. 

• LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en 
situación de aprendizaxe individual ou colectiva. 

• LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados aos 
seus gustos e intereses. 

•  LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos orais breves e sinxelos atendendo á forma 
da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). 

• LCB1.7.2. Organiza o discurso axeitándose aos diferentes modos discursivos (narrar, 
expoñer, describir e dialogar)  

• LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita, recollida de datos, pregunta e repregunta. 

• LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para recoller 
información. 

• LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade, imitando 
modelos. 

• LCB1.9.3. Resume de forma global entrevistas, noticias e debates infantís procedentes 
dos medios de comunicación. 

• LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes 
tipos de textos apropiados á súa idade 

• LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos do 
ámbito escolar e social. 

• LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo 
a estrutura e destacando as ideas principais. 

• LCB2.3.1. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das ilustracións 
redundantes. 

• LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto. 

• LCB2.3.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto. 

• LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a información contida nos gráficos e ilustracións coa 
información que aparece no texto. 

• LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura voluntaria de diferentes textos. 

• LCB2.5.1. Consulta biblioteca, de xeito guiado, de diferentes fontes bibliográficas e textos 
en soporte informático para obter información para realizar traballos individuais ou en 
grupo. 

• LCB2.5.2. Localiza na biblioteca de aula e centro lecturas axeitadas ao seu gusto persoal 
e intereses, aplicando as normas básicas de funcionamento da mesma. 

• LCB2.5.3. Identifica o argumento de lecturas realizadas dando conta dalgunhas 
referencias bibliográficas: autor ou autora e xénero. 

• LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus libros. 
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• LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 
inclinación de liñas etc. 

• LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros. 

• LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente 

• MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 
problema de matemáticas ou en contextos da realidade. 

• MTB1.2.4. Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos sinxelos da vida 
cotiá (facturas, folletos publicitarios, rebaixas...). 

• VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa propia identidade relacionando a 
representación que fai de un mesmo e a imaxe que expresan das demais persoas. 

• VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas propias calidades e 
limitacións. 

• VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais 
persoas. 

• VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta 
os dos e das demais nas actividades cooperativas. 

• VSCB2.1.1. Expresar con claridade e coherencia opinións, sentimentos e emocións. 

• VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e non 
verbal, en consonancia cos sentimentos. 

• VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións 
orais. 

• VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos. 

• VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación desde o punto de 
vista da persoa que fala. 

• VSCB2.2.2. Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e 
pensamentos que subxacen no que se está a dicir. 

• VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando 
interese polas outras persoas. 

• VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación e 
facilitar o achegamento co seu interlocutor nas conversas. 

• VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores. 

• VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas e opinións. 

• VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. 

• VSCB2.5.1. Relaciona diferentes ideas e opinións para atopar os seus aspectos 
comúns. 

• VSCB3.3.1. Percibe e verbaliza a necesidade de que existan normas de convivencia 
nos diferentes espazos de interacción social. 

• LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a documentos, audiovisuais e dixitais para obter a 
información necesaria para realizar traballos ou completar información. 

• LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor 
e intervindo coas propostas propias. 
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• LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase e extrae o sentido global. 
• LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas, exposicións, 

narracións...) presentando coherentemente a secuencia de ideas, feitos, vivencias e as 
súas opinións e preferencias, utilizando o dicionario se é preciso. 

• LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo, así como nos debates. 
• LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen 

interromper. 
• LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala. 
• LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 
• LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é 

consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral 
dentro da escola ou fóra dela.  

• LGB1.5.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, para reforzalo 
e facilitar a súa comprensión.  

• LGB1.5.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación e volume. 
• LGB1.5.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 
• LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, na secuencia de ideas ou 

feitos utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 
• LGB1.6.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando algúns nexos básicos. 
• LGB1.6.3. Amosa un discurso oral claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e 

propia da lingua galega. 
• LGB1.7.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación mediante 

simulación. 
• LGB1.8.1. Utiliza a expresividade corporal para reforzar o sentido das súas producións 

orais. 
• LGB1.9.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 
• LGB1.10.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada 

a cada acto comunicativo. 
• LGB1.11.1. Usa, dunha forma xeral, unha linguaxe non sexista. 
• LGB1.11.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. 
• LGB1.13.1. Identifica o uso oral da lingua galega con diversos contextos profesionais: 

sanidade, educación, medios de comunicación, todo tipo de comercios. 
• LGB1.13.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 
• LGB2.1.1. Comprende a información relevante en textos propios de situacións cotiás e 

dos medios de comunicación social nos que esta se amose de forma evidente. 
• LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, 

adecuado á súa idade. 
• LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade e coa velocidade adecuada.  
• LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa idade e aos seus intereses, en silencio e sen 

dificultade. 
• LGB2.6.4. Fai lecturas dramatizadas de textos. 
• LGB2.7.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e 

informacións, e colabora no seu coidado e mellora. 
• LGB2.7.2. Identifica o funcionamento da biblioteca de aula, de centro, así como as 

virtuais e colabora no seu coidado e mellora. 
• LGB2.7.3. Participa en actividades literarias do centro. 



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS     PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º CURSO 2020-2021 
 

42 
 

• LGB2.8.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros. 
• LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación. 
• LGB2.10.1. Amosa certa autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do seu 

interese. 
• LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas 

feitas. 
• LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 

morfosintaxe. 
• LGB3.1.5. Escribe textos propios seguindo o proceso de planificación, redacción, 

revisión e elabora borradores. 
• LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e como medio de 

obtención e coñecemento. 
• LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral 

galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos) e da literatura galega en 
xeral. 

• LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

• LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións 
breves de obras clásicas e literatura actual, en diferentes soportes. 

• LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións 
breves de obras clásicas e literatura actual e en diferentes soportes. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA - CMCT 
• CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións 

e comunica o resultado de forma oral e escrita. 

• CNB1.1.3. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e 
ten iniciativa na toma de decisións. 

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

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

• 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. 

• LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a información contida nos gráficos e ilustracións 
coa información que aparece no texto. 

• MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución 
dun problema de matemáticas ou en contextos da realidade. 

• MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as 
operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as solucións 
no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc. 

• MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas. 

• MTB1.4.1. Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático. 
• MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: 

esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 
• VSCB3.6.3. Expón mediante traballos de libre creación as conclusións da súa análise 

crítica das diferenzas na asignación de tarefas e responsabilidades na familia e na 
comunidade escolar en función do sexo. 

• LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor 
e intervindo coas propostas propias. 

• LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase e extrae o sentido global. 
• LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas, exposicións, 

narracións...) presentando coherentemente a secuencia de ideas, feitos, vivencias e 
as súas opinións e preferencias, utilizando o dicionario se é preciso. 

• LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo, así como nos debates. 
• LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais 
• LGB1.5.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 
• LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, na secuencia de ideas ou 

feitos utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 
• LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas 

feitas. 
• LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, 

seleccionando e estruturando a información.  
• LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia xeral e de xeito 

creativo. 
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COMPETENCIA DIXITAL - CD 
• CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao deseño e á construción dalgún obxecto ou 

aparello sinxelo, empregando operacións matemáticas no cálculo previo, así como 
as tecnolóxicas: unir, cortar, pegar... 

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

• LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas 
en diversas situación de comunicación: - diálogos -exposicións orais segundo 
modelo e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e 
comunicación. 

• LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado os medios audiovisuais e dixitais para recoller 
información. 

• LCB2.8.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e 
tratamento guiado da información. 

• LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, buscar 
imaxes, crear táboas e gráficas etc. 

• LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais e outros recursos 
didácticos ao seu alcance e propios da súa idade como apoio e reforzo da 
aprendizaxe. 

• MTB2.4.5. Emprega a calculadora aplicando as regras do seu funcionamento 
para investigar e resolver problemas. 

• MTB4.1.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a 
construción e exploración de formas xeométricas. 

• VSCB3.6.2. Razoa a valoración de situacións reais expostas en internet, en 
relación aos dereitos da infancia. 

• LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a documentos, audiovisuais e dixitais para 
obter a información necesaria para realizar traballos ou completar información. 

• LGB2.5.1. Utiliza, de forma guiada, as tecnoloxías da información para obter 
información.  

• LGB2.5.2. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto. 
• LGB3.5.1. Usa, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de 

texto. 
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APRENDER A APRENDER - CAA 
• CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e 

comunica o resultado de forma oral e escrita. 
• CNB1.1.3. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 
• CNB1.1.5. Reflexiona sobre o traballo realizado, saca conclusións sobre como traballa 

e aprende e elabora estratexias para seguir aprendendo. 
• CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno, 

empregando medios propios da observación para obter unha información. 
• CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira 

ordenada, clara e limpa. 
• 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. 
• LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as diversas tipoloxías textuais en textos do 

ámbito escolar e social. 
• LCB2.3.6. Iníciase na utilización autónoma do dicionario en distintos soportes, no seu 

traballo escolar. 
• LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que 

lle ofrece o dicionario. 
• LCB 5.2.2. Interpreta, intuitivamente, a linguaxe figurada en textos literarios. 
• MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as operacións 

utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto 
da situación, busca outras formas de resolución etc. 

• MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas. 

• VSCB1.3.1. Reflexiona, sintetiza e estrutura os seus pensamentos. 
• VSCB2.5.1. Relaciona diferentes ideas e opinións para atopar os seus aspectos 

comúns. 
• LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase e extrae o sentido global. 
• LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o posible contido dun texto antes de lelo, 

axudándose do título e as ilustracións. 
• LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, 

seleccionando e estruturando a información. 
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COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS – CSC 
• CNB1.3.1. Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo amosando 

habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 
• CNB2.2.2 Identifica e valora as súas habilidades persoais. 
• CNB2.2.4.  Planifica, de forma autónoma e creativa, actividades de ocio e tempo libre, 

individuais e en grupo. 
• CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de 

traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material. 
• CSB1.2.2.Adoita un comportamento responsable, construtivo e solidario respectando 

diferentes ideas e achegas nos debates, recoñecendo a cooperación e o diálogo como 
principios básicos do funcionamento democrático. 

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

• LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, 
participación respectuosa. 

• LCB1.3.2. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de 
aprendizaxe compartida. 

• LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: 
escoita, recollida de datos, pregunta e repregunta. 

• LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos 
seus compañeiros. 

• LCB3.6.1. Exprésase por escrito, utilizando de xeito habitual, unha linguaxe non 
sexista e respectuosa coas diferenzas. 

• MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: 
esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 

• VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a un mesmo e ás demais 
persoas. 

• VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e a resolución de 
conflitos, de xeito guiado. 

• VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta 
os dos e das demais nas actividades cooperativas. 

• VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo para a 
consecución de obxectivos. 

• VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a comunicación desde o punto de 
vista da persoa que fala. 

• VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo 
puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula. 

• VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación entre dereitos e deberes. 
• LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e intervindo coas propostas propias. 
• LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen 

interromper. 
• LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala. 
• LGB2.1.1. Comprende a información relevante en textos propios de situacións cotiás 

e dos medios de comunicación social nos que esta se amose de forma evidente. 
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SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR – CSIEE 
• CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno, 

empregando medios propios da observación para obter unha información. 
• CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, 

ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. 
• LCB1.3.2. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de 

aprendizaxe compartida. 
• LCB1.7.2. Organiza o discurso axeitándose aos diferentes modos discursivos 

(narrar, expoñer, describir e dialogar) 
• LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas utilizando elementos de cohesión 

básicos e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas. 
• LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos breves do seu interese: contos, anuncios, 

rimas, cancións, cómics, carteis, ilustrándoos para facilitar a súa compresión ou 
mellorar a súa presentación. 

• MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as 
operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as 
solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc. 

• MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas. 

• MTB1.3.1. Profunda en problemas unha vez resoltos, analizando a coherencia da 
solución e buscando outras formas de resolvelos. 

• MTB1.3.2. Formula novos problemas, a partir dun resolto: variando os datos, 
propoñendo novas preguntas, conectando coa realidade, buscando outros contextos 
etc. 

• MTB2.5.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas 
revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo. 

• VSCB1.4.3 Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas. 
• VSCB.1 7.1.Sopesa as consecuencias das súas accións. 
• LGB1.10.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación 

adecuada a cada acto comunicativo. 
• LGB2.1.6. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa 

nos textos. 
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CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS - CCEC 

• CSB4.4.2.Explica aspectos relacionados coa forma de vida, organización social e cultura 
das distintas épocas históricas estudadas. 

• 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. 

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

• LCB 5.1.1. Valora de forma global, as características fundamentais de textos literarios 
narrativos, poéticos e dramáticos. 

• LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e comentadas de textos narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 

• LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos textos orais adecuados á súa idade: contos, 
poemas, cancións. 

• LCB 5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. 

• MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de 
datacións. 

• VSCB1.6.2. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias para abordar 
proxectos sobre valores sociais. 

• LGB1.12.2. Valora por igual as distintas variedades xeográficas da lingua galega e o 
estándar como variante unificadora. 

• LGB1.13.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas 
ou descoñecidas. 

• LGB4.2.3. Valora a importancia do dominio da ortografía para asegurar unha correcta 
comunicación escrita entre as persoas falantes dunha mesma lingua e para garantir unha 
adecuada interpretación dos textos escritos. 

• LGB4.8.1. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural 
de España e de Europa. 

• LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral 
galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos) e da literatura galega en xeral. 

• LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de coñecemento 
da nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

• LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte 
de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas, e como recurso de gozo persoal. 

• LGB5.7.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, 
respectando e valorando a diversidade cultural. 
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4.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO  
 

Segundo o DECRETO 105/2014, do 4 de setembro os obxectivos fixados para a etapa da 
educación primaria son os que se relacionan na seguinte táboa. 
Trataremos de adecuar estes obxectivos aos nosos alumnos. 
 

a Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo 
con elas, preparárense para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 
humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade 
no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa 
persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 
permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 
grupos sociais con que se relacionan. 

d Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a 
igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de 
persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 
hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 

f Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que 
lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións 
cotiás. 

g Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 
problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 
xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 
xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con 
Galicia. 

i Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, 
desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

j Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 
propostas visuais e audiovisuais. 

k Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as 
diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. 

l Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 
comportamento que favorezan o seu coidado. 

m Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos 
prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións 
de diversidade afectivo-sexual. 

n Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos 
accidentes de tráfico. 

o Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 
Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura 
e á sociedade galegas. 
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Os obxectivos para o 4º curso de primaria para cada unha das áreas son os seguintes: 
 

CIENCIAS DA NATUREZA 

 Identificar e describir as características dos seres vivos, distinguindo as características 
esenciais de cada un dos cinco reinos. 

 Coñecer e explicar as características e funcións vitais das plantas como seres vivos. 
 Coñecer e aplicar criterios para a clasificación das plantas. 
 Identificar e describir as funcións de nutrición e reprodución das plantas.  
 Observar diversos tipos de plantas, directa ou indirectamente, utilizando os instrumentos 

apropiados e a través do uso de medios audiovisuais e tecnolóxicos. 
 Aplicar procedementos propios do traballo científico, como a observación e a recollida e 

análise de datos. 
 Identificar e describir as características dos animais entre o conxunto dos seres vivos. 
 Coñecer e aplicar criterios para a clasificación dos animais invertebrados. 
 Coñecer e aplicar criterios para a clasificación dos animais vertebrados.  
 Comprender a importancia dos ecosistemas e o papel das relacións entre os seres vivos 

no equilibrio ecolóxico. 
 Aplicar procedementos propios do traballo científico, como a observación e a recollida e 

análise de datos. 
 Identificar a función de relación no ser humano. 
 Coñecer as características e funcionamento dos sentidos. 
 Coñecer a composición do sistema nervioso e do sistema locomotor 
 Coñecer e adoptar pautas para un coidado saudable do propio corpo. 
 Identificar e describir sentimentos propios e alleos, reflexionando sobre eles para 

mellorar a súa saúde emocional. 
 Aplicar procedementos propios do traballo científico como a observación e a recollida e 

análise de datos. 
 Identificar a función de nutrición no ser humano. 
 Coñecer as características do proceso de dixestión e o aparato dixestivo. 
 Coñecer a función que desempeñan os procesos respiratorio, circulatorio e excretor na 

función de nutrición. 
 Coñecer a importancia dunha adecuada proporción de nutrientes nunha dieta 

equilibrada. 
 Coñecer e adoptar pautas para un coidado saudable do propio corpo. 
 Aplicar procedementos propios do traballo científico, como a observación e a recollida e 

análise de datos. 
 Coñecer as propiedades xerais e específicas da materia e dos materiais. 
 Coñecer os tipos de mesturas, as súas características e a súa utilidade. 
 Distinguir os cambios físicos e químicos na materia. 
 Diferenciar os tipos de máquinas simples e compostas e a súa utilidade.  
  Diferenciar os tipos de pancas e os seus elementos. 
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  Aplicar procedementos propios do traballo científico como a observación e a recollida e 
análise de datos. 

 Coñecer as principais formas e fontes de enerxía, valorando o uso racional destas. 
 Coñecer as propiedades e efectos da calor. 
 Distinguir as características e aplicacións das propiedades da luz. 
 Coñecer as propiedades e características do son. 
 Coñecer as características e formas da enerxía eléctrica. 
 Aplicar procedementos propios do traballo científico á observación das propiedades das 

diferentes formas de enerxía. 
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CIENCIAS SOCIAIS 

 Coñecer os principais trazos do tempo atmosférico. 
 Identificar as características das estacións do ano e comprender a causa da súa sucesión. 
 Entender e describir a meteoroloxía, as predicións do tempo e os instrumentos que se 

utilizan. 
 Comprender e valorar a influencia do clima nas actividades humanas. 
 Entender e utilizar mapas do tempo atmosférico. 
 Coñecer as características básicas da atmosfera e as capas en que se divide. 
 Comprender e valorar a importancia da atmosfera para a vida na Terra. 
 Entender que é a Hidrosfera, describila e valorar a súa importancia para a vida na Terra. 
 Coñecer os diferentes estados da auga e comprender o ciclo da auga na natureza. 
 Identificar e localizar as grandes masas de auga: os océanos e os mares. 
 Coñecer as augas doces e como se manifestan: os ríos, os lagos e as augas subterráneas. 

Comprender infografías referidas aos cursos de auga. 
 Comprender e definir a xeosfera e a estrutura interna da Terra. Coñecer a clasificación 

das rochas e algunhas características dos minerais. 
 Comprender o proceso de formación do relevo terrestre, tipos de relevo e definir as 

principais formacións. 
 Valorar a importancia do consumo responsable da auga para evitar o seu esgotamento ou 

daño. 
 Localizar as unidades do relevo español e a súa situación nun mapa. 
 Identificar os picos máis altos dalgúns sistemas montañosos de España. 
 Coñecer os ríos que discorren polo territorio español e as súas características en función 

da vertente á que pertencen. 
 Comprender a simboloxía básica dos mapas físicos. 
 Recoñecer diferentes tipos de solo así como as fases da súa formación. 
 Identificar os diferentes tipos de paisaxe e a súa vexetación asociada que se poden dar 

no territorio español segundo o seu clima, relevo e altitude. 
 Desenvolver conciencia de conservación dos recursos naturais e o medio ambiente. 
 Realizar esquemas sinxelos sintetizando a información recollida ao longo da unidade. 
 Utilizar as novas tecnoloxías para a realización de actividades. 
 Planifica e xestiona con eficiencia o seu traballo tanto individualmente como en grupo. 
 Entender que España é un Estado democrático organizado a través dunha monarquía 

parlamentaria. 
 Coñecer as características fundamentais da Constitución española de 1978 e recoñecela 

como a lei máis importante para os españois. 
 Comprender as diferentes funcións do Estado e o órgano que se encarga de cumprir con 

cada unha: Cortes Xerais, Goberno e tribunais de xustiza. 
 Coñecer e comprender a división administrativa e territorial do territorio español. 
 Comprender as características da poboación española en función dalgunhas variables 

demográficas. 
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 Identificar as diferentes actividades económicas en España, a súa distribución e os efectos 
de cada unha. 

 Usar con propiedade o vocabulario e a terminoloxía específica da unidade. 
 Utilizar as novas tecnoloxías para a realización de actividades. 
 Desenvolver a visión comercial e empresarial. 
 Coñecer a Historia, as súas fontes e a medida do tempo histórico. 
 Describir as idades da Historia e ordenalas cronoloxicamente. 
 Describir o Paleolítico e as formas de vida dese período. 
 Explicar os cambios fundamentais da revolución neolítica, a evolución tecno- lóxica e a 

forma en que condicionou a forma de vida. 
 Explicar as principais características da Idade dos Metais e a forma de vida. 
 Coñecer as principais manifestacións artísticas de cada período da historia. 
 Valorar a importancia do coñecemento da Historia. 
 Realizar esquemas sinxelos sintetizando a información recollida ao longo da unidade. 
 Utilizar as novas tecnoloxías para a realización de actividades. 
 Planifica e xestiona con eficiencia o seu traballo tanto individualmente como en grupo. 
 Coñecer a datación da Idade Antiga e os acontecementos que a enmarcan. 
 Identificar o trazo das civilizacións antigas e nomear as máis importantes. 
 Traballar con mapas sobre a Idade Antiga. 
 Enumerar os pobos que habitaban a Península antes da chegada dos romanos. 
 Explicar as características da civilización romana e a súa evolución histórica. 
 Comprender o proceso de conquista e romanización da Península Ibérica. 
 Analizar diversos gráficos e táboas relacionadas cos contidos da unidade e ser capaz de 

extraer conclusións. 
 Realizar diversas actividades e traballos relacionados cos contidos da unidade utilizando 

as TIC. 
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MATEMÁTICAS 
 Formar y utilizar números naturales de hasta seis cifras. 

 Comparar y ordenar números naturales de seis cifras. 

 Los números de siete cifras. Los millones. 

 Comparar y ordenar números naturales de siete cifras. 

 Redondear números naturales. 

 Sumar y restar números. 

 Los números romanos. 

 Plantear y resolver problemas. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental: suma de dos números de tres cifras. 

 Aprender a ser constante. 

 Multiplicar por una cifra. 

 Utilizar la propiedad distributiva. 

 Multiplicar por dos o más cifras. 

 Aprender las potencias: cuadrado y cubo. 

 Potencias de base 10. 

 Multiplicar por potencias de 10: 10, 100 y 1.000. 

 Interpretar problemas y saber qué operaciones hay que utilizar. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

 Aprender a respetar otros puntos de vista. 

 Dividir por números de una cifra. 

 Utilizar la prueba de la división. 

 Calcular los múltiplos y divisores de un número. 

 Diferenciar los números primos y los compuestos. 

 Aprender los criterios de divisibilidad. 

 Discriminar entre varias opciones la solución posible. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

 Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos. 

 Comprender la importancia de ser equitativos. 

 Dividir entre números de una cifra con ceros en el cociente. 

 Dividir entre números de dos y tres cifras. 

 Dividir entre la unidad seguida de ceros. 

 Aplicar la jerarquía de operaciones. 

 Identificar los datos de un problema.  

 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

 Reflexionar sobre la importancia de aprender de los errores. 

 Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos. 
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 Afianzar el concepto de fracción mediante la interpretación de situaciones cotidianas. 

 Comparar y ordenar fracciones con el mismo denominador. 

 Reconocer y calcular fracciones equivalentes. 

 Sumar y restar fracciones con el mismo denominador. 

 Hallar la fracción de una cantidad. 

 Completar y resolver problemas sabiendo qué datos son necesarios. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

 Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

 Aprender a acoger a los demás. 

 Leer y escribir números decimales. 

 Identificar el valor de posición de las cifras de un número decimal. 

 Descomponer los números decimales en unidades, décimas, centésimas y milésimas. 

 Relacionar fracciones decimales con números decimales y viceversa. 

 Comparar, ordenar y representar números decimales. 

 Redondear números decimales a la unidad, décima o centésima más cercana. 

 Comparar distintos tipos de números (naturales, decimales y fraccionarios). 

 Saber qué datos son necesarios y cuáles faltan en un problema. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

 Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

 Aprender a utilizar bien nuestras habilidades. 

 Sumar y restar números decimales. 
 Multiplicar números decimales por números naturales. 
 Dividir con cociente decimal. 
 Multiplicar y dividir por 10, 100 y 1.000. 
 Decidir qué pregunta se puede responder con los datos de un problema. 
 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 
 Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 
 Aprender a superar el miedo y avanzar. 

 Conocer el valor y las equivalencias de las monedas y billetes. 

 2. Conocer las unidades más usuales de tiempo. 

 Leer la hora en relojes analógicos y digitales. 

 Transformar horas, minutos y segundos. 

 Sumar y restar unidades de medida de tiempo (horas, minutos y segundos). 

 Ordenar las partes en que se divide el enunciado de un problema. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

 Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

 Comprender el paso del tiempo y la historia. 
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 Interpretar y elaborar tablas y gráficos de barras y líneas. 

 Elegir la unidad más adecuada para expresar la medida de un objeto. 

 Dominar las equivalencias entre unidades de longitud, capacidad y masa. 

 Utilizar distintos instrumentos de medida. 

 Transformar unidades de medida de forma compleja a incompleja y viceversa. 

 Sumar y restar unidades de medida de longitud, capacidad y masa. 

 Ordenar los pasos que hay que seguir para resolver un problema. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

 Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

 Aprender a pensar antes de actuar. 

 Identificar rectas, semirrectas y segmentos. 

 Establecer relaciones entre rectas. 

 Conocer el concepto de ángulo y sus elementos. 

 Clasificar distintos tipos de ángulos. 

 Identificar simetrías, traslaciones y giros. 

 Interpretar y representar posiciones y movimientos en el plano. 

 Organizar los datos de un problema en una tabla. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

 Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

 Aprender a ser independientes y convivir. 

 Interpretar y elaborar gráficos de sectores. 

 Reconocer los elementos de un polígono. 

 Calcular el perímetro de un polígono. 

 Clasificar triángulos y cuadriláteros según sus lados y sus ángulos. 

 Distinguir círculo y circunferencia, e identificar sus elementos. 

 Identificar las posiciones relativas de una recta y una circunferencia. 

 Medir superficies. 

 Construir figuras planas con regla y compás. 

 Encontrar una pregunta que puede resolverse con los datos de un problema. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

 Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

 Aprender a jugar sin juguetes. 

 Reconocer los poliedros y sus elementos. 

 Identificar y clasificar prismas. 

 Identificar y clasificar pirámides. 

 Identificar y clasificar cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 

 Reconocer el desarrollo plano de un cuerpo geométrico. 
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 Construir desarrollos planos de cuerpos geométricos. 

 Encontrar una pregunta intermedia en un problema. 

 Desarrollar estrategias de cálculo mental. 

 Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados. 

 Aprender a usar adecuadamente la imaginación. 

 Conocer el carácter aleatorio de algunas experiencias.
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LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
 Comprender textos que tratan sobre ser críticos ante la información que recibimos. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías. 

 Conocer la estructura de una entrada en un diccionario. 

 Diferenciar enunciados oracionales y no oracionales. 

 Reconocer el sujeto y el predicado de una oración y determinar si el sujeto es elíptico. 

 Identificar diptongos e hiatos. 

 Comprender e interpretar anuncios publicitarios. 

 Reconocer la estructura de un cuento. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 Comprender textos que tratan sobre ser optimistas. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas intenciones comunicativas. 

 Identificar y escribir sinónimos y antónimos. 

 Discriminar sustantivos.  

 Clasificar sustantivos según su significado. 

 Identificar palabras agudas y acentuarlas correctamente. 

 Narrar un suceso adecuadamente. 

 Clasificar un cuento. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 Comprender textos que tratan sobre ser generosos. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas intenciones comunicativas. 

 Identificar palabras derivadas y reconocer prefijos y sufijos. 

 Discriminar grupos nominales e identificar el sustantivo que funciona como núcleo. 

 Identificar los elementos que forman un grupo nominal. 

 Identificar palabras llanas y acentuarlas correctamente. 

 Determinar las ideas principales y secundarias de un texto. 

 Reconocer una leyenda. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 Comprender textos expositivos sobre la curiosidad. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas intenciones comunicativas. 
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 Identificar palabras que contienen los prefijos re- y pre- y escribir palabras con ellos. 

 Discriminar determinantes posesivos y numerales.  

 Clasificar posesivos y numerales. 

 Identificar palabras esdrújulas y acentuarlas correctamente. 

 Reconocer una noticia y elaborar una de forma correcta y coherente. 

 Reconocer y comprender una fábula e identificar su moraleja. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 Comprender textos literarios sobre la imaginación. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas intenciones comunicativas. 

 Identificar palabras que contienen los prefijos i-, in-, im- y des- y formar antónimos con 

ellos. 

 Discriminar formas personales y no personales del verbo.  

 Reconocer y aplicar las normas ortográficas del uso del punto y coma. 

 Identificar y elaborar descripciones. 

 Reconocer el ritmo en una poesía. 

 Clasificar los versos según sean de arte mayor o menor. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 Comprender textos literarios sobre la constancia. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas intenciones comunicativas. 

 Identificar palabras que contienen los sufijos -oso, -ivo, -ante y -able y formar palabras con 

ellos. 

 Discriminar los tiempos verbales.  

 Reconocer y aplicar las normas ortográficas sobre la escritura de adjetivos terminados en 

-ivo, -iva, -evo, -eva,        -eve, -avo y -ave. 

 Saber pedir y ofrecer información. 

 Reconocer y elaborar comparaciones y metáforas. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 Comprender textos literarios sobre la prudencia. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas intenciones comunicativas. 

 Identificar palabras que contienen aumentativos y diminutivos y formar palabras con ellos. 

 Discriminar formas verbales simples y compuestas.  
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 Reconocer y aplicar las normas ortográficas sobre el uso de la j. 

 Saber buscar información para realizar una exposición. 

 Reconocer y elaborar hipérboles. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 Comprender textos literarios sobre la importancia de ser detallista. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas intenciones comunicativas. 

 Identificar palabras homófonas. 

 Identificar algunos verbos irregulares como haber, ser y estar.  

 Reconocer y aplicar las normas ortográficas sobre la escritura de verbos con h. 

 Elaborar el esquema y el resumen de un texto. 

 Reconocer y elaborar juegos de palabras y aliteraciones. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 Comprender textos literarios sobre la importancia de vencer los miedos. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas intenciones comunicativas. 

 Reconocer la estructura de una entrevista y elaborar una entrevista según un modelo 

dado. 

 Identificar palabras compuestas. 

 Identificar los grados del adjetivo.  

 Reconocer y aplicar las normas ortográficas sobre la escritura de verbos con y. 

 Distinguir el estilo directo e indirecto en un texto. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 Comprender textos literarios sobre la importancia de respetar la diversidad. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas intenciones comunicativas. 

 Identificar los elementos de la comunicación verbal y no verbal. 

 Identificar interjecciones. 

 Identificar adverbios.  

 Reconocer y aplicar las normas ortográficas sobre el uso de las comillas y los paréntesis. 

 Identificar los actos y las escenas de un texto teatral. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 Comprender textos literarios sobre la importancia de valorar los avances científicos y 
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tecnológicos. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas intenciones comunicativas. 

 Saber hacer una presentación relacionando las ideas mediante conectores. 

 Identificar palabras polisémicas. 

 Reconocer y utilizar preposiciones y conjunciones. 

 Reconocer y aplicar las normas ortográficas sobre el uso de la letra b. 

 Reconocer las características de un cómic. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 Comprender textos literarios sobre la importancia de respetar a los demás. 

 Comprender textos de diferentes tipologías y ámbitos de uso. 

 Elaborar textos de diferentes tipologías, con distintas intenciones comunicativas. 

 Saber expresarse con corrección y adecuación en un debate. 

 Identificar y elaborar familias de palabras. 

 Reconocer y valorar la diversidad lingüística en España. 

 Reconocer y aplicar las normas ortográficas sobre el uso de las letras s y x. 

 Reconocer diferentes géneros y formatos literarios. 

 Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje. 

 Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje.
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender un texto narrativo. 
 Contar vivencias de forma oral. 
 Diferenciar as distintas partes que forman unha biografía. 
 Recoñecer para que serven distintos tipos de dicionarios. 
 Diferenciar entre oración, parágrafo e texto.   
 Identificar as sílabas dunha palabra e clasificar palabras segundo o seu número de 

sílabas.  
 Identificar os ditongos e hiatos de distintas palabras.  
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información. 
 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender un texto expositivo. 
 Realizar unha enquisa. 
 Escribir un informe. 
 Recoñecer o significado de distintos símbolos e abreviaturas.  
 Diferenciar entre suxeito e predicado dunha oración.    
 Identificar os distintos tipos de oracións. 
 Identificar a sílaba tónica dunha palabra e clasificar palabras segundo a posición da sílaba 

tónica.  
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información. 
 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender un texto narrativo. 
 Explicar un experimento de forma oral.  
 Identificar un texto instrutivo.   
 Recoñecer o significado de distintas siglas. 
 Identificar os substantivos dunha oración e distinguir o seu xénero e número.    
 Identificar os distintos tipos de substantivos. 
 Coñecer as regras de acentuación das palabras agudas.   
 Identificar as partes dun conto.  
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información. 
 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender diversos poemas.  
 Contar un feito de forma oral.  
 Escribir un resumo. 
 Recoñecer o significado de distintas frases feitas. 
 Facer a concordancia en xénero e número entre o adxectivo e o nome ao que acompaña. 
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 Recoñecer os distintos graos do adxectivo. 
 Coñecer as regras de acentuación das palabras graves.   
 Recoñecer unha lenda.  
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información. 
 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender un texto narrativo. 
 Describir unha situación de forma oral.  
 Distinguir os distintos elementos dun cómic.    
 Recoñecer palabras homófonas.   
 Usar conectores para relacionar correctamente as ideas dun texto. 
 Coñecer as regras de acentuación das palabras esdrúxulas.   
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información. 
 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender un texto narrativo. 
 Desenvolver estratexias de traballo en equipo para chegar a un acordo.  
 Escribir normas.  
 Identificar os sinónimos e os antónimos de distintas palabras. 
 Recoñecer os diferentes tipos de determinantes. 
 Realizar as contraccións do artigo e das preposicións de e en con distintos determinantes.  
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información. 
 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender distintos textos 

narrativos.  
 Deixar unha mensaxe nun contestador.   
 Escribir unha invitación.     
 Recoñecer palabras polisémicas e palabras homónimas.   
 Identificar os distintos pronomes persoais. 
 Escribir correctamente palabras con x e con s.   
 Identificar a medida e os tipos de verso dun poema. 
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información. 
 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender un texto narrativo. 
 Expresar gustos de forma oral.  
 Escribir unha crítica.   
 Formar palabras derivadas mediante prefixos.     
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 Recoñecer a raíz e a desinencia de distintas formas verbais.  
 Identificar o tempo e o modo do verbo.  
 Coñecer as normas ortográficas das palabras con b e con v.  
 Identificar distintos recursos literarios.  
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información. 
 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender un texto narrativo. 
 Explicar feitos de forma oral.  
 Identificar as partes propias dunha noticia.   
 Formar palabras derivadas mediante sufixos.     
 Recoñecer as formas impersoais do verbo.  
 Coñecer as normas ortográficas para escribir correctamente palabras con h e sen h. 
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información. 
 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender un texto narrativo. 
 Anunciar un produto de forma oral.  
 Escribir un anuncio. 
 Identificar palabras compostas. 
 Recoñecer a que conxugación pertence unha forma verbal. 
 Aplicar as normas de uso do punto e coma.  
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información. 
 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender poemas. 
 Expresar opinións de forma oral.  
 Escribir un guión para organizar as ideas antes de participar nun debate.  
 Identificar palabras da mesma familia. 
 Usar correctamente as preposicións, as conxuncións e os adverbios. 
 Aplicar as normas de uso dos dous puntos e dos puntos suspensivos.  
 Identificar os distintos compoñentes propios dun texto teatral. 
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información. 
 Desenvolver estratexias de comprensión lectora para comprender un texto narrativo. 
 Expoñer un tema de forma oral.  
 Escribir un texto coidando a súa presentación.  
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 Identificar palabras dun mesmo campo semántico.     
 Coñecer as distintas linguas oficiais de España. 
 Recoñecer os fenómenos principais propios das variantes galegas.    
 Aplicar as normas de uso da coma, as parénteses e a raia. 
 Representar un texto teatral.  
 Desenvolver estratexias básicas de aprendizaxe. 
 Utilizar as TIC como ferramenta de aprendizaxe. 
 Buscar, recoller e procesar información.
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

 Desenvolver e valorar un autocoñecemento axustado. 

 Elaborar plans de futuro. 

 Desenvolver a capacidade de percibir diferenzas e prestar atención aos detalles. 

 Identificar o termo desexo e conceptualizalo con precisión. 

 Adquirir un concepto de felicidade cada vez máis preciso, mediante actividades orais e 
mediante o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

 Identificar que é unha meta e as súas características. 

 Vincular o logro de metas ao propósito baseado na práctica. 

 Adquirir e desenvolver a escoita activa. 

 Desenvolver a habilidade para o diálogo apreciando a contribución de todos os 
compañeiros á elaboración do pensamento propio. 

 Precisar un concepto de liberdade propio que inclúa matices. 

 Elaborar un concepto de responsabilidade que teña relación coa liberdade e as 
consecuencias. 

 Recoñecer as propias responsabilidades de maneira axustada. 

 Familiarizarse coas diferenzas de grao, neste caso, co exemplo da liberdade. 

 Recoñecer e identificar emocións, tanto nun mesmo como nos demais,  mediante 
actividades orais e mediante o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

 Valorar a utilidade de sentir emocións, así como o feito de aprender a manexalas. 

 Adquirir práctica na solución de problemas e na toma de decisións. 

 Familiarizarse cos procesos para solucionar problemas, e ser capaz de adaptalos aos 
seus propios. 

 Valorar a busca de alternativas como medio eficaz de solucionar problemas. 

 Reflexionar sobre o concepto de deber e matizalo en relación co desagrado e a 
satisfacción da tarefa ben feita. 

 Recoñecer as características dun comportamento intelixente. 
 Afianzar e practicar o razoamento analóxico e o razoamento hipotético. 
 Familiarizarse co termo valor, precisalo e matizalo. 
 Recoñecer distintos tipos de valores e tomar conciencia do valor do coidado da natureza, 

mediante as Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 
 Comprender a diferenza entre valores sentidos e valores pensados, e recoñecer o posible 

conflito. 
 Recoñecer na intelixencia compartida a contribución de todos para construír a 

convivencia. 
 Recoñecer a diferenza entre axudar e cooperar e valorar positivamente esta última. 
 Recoñecer  as diferenzas e valoralas como fonte de riqueza. 
 Desenvolver a habilidade para establecer diferenzas, semellanzas e comparacións. 
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 Recoñecer en que consiste a bondade. 

 Apreciar a práctica da bondade como mellora persoal e mellora da sociedade. 

 Valorar e desenvolver sentimentos positivos cara aos demais, como a confianza. 

 Recoñecer situacións de abuso entre compañeiros e valorar a importancia de defenderse. 

 Analizar as situacións nas que cometemos erros, as súas causas e as súas posibles 
solucións. 

 Recoñecer a necesidade de reparar os erros cometidos. 

 Adquirir un concepto de paz relacionado coa súa propia vida como solución dos conflitos 
de maneira non violenta e comprometerse con iso na medida do posible. 

 Desenvolver o hábito de argumentar as opinións e respectar as dos demais. 

 Valorar a necesidade de axuda e protección como orixe da vida en comunidade. 

 Recoñecer a relación entre a convivencia e a capacidade de colaborar cos demais. 

 Comprender a relación entre a axuda mutua e a felicidade. 

 Apreciar a gratitude como o recoñecemento e a valoración da axuda recibida. 

 Valorar as mostras de cariño e relacionalas co agradecemento e a axuda. 

 Recoñecer as normas e o diálogo como os medios para solucionar conflitos e establecer 
unha boa convivencia. 

 Valorar a importancia de respectar as normas de seguridade viaria para evitar accidentes 
de tráfico. 

 Coñecer e analizar actuacións para evitar accidentes de tráfico mediante o uso das 
Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

 Respectar as quendas de palabra no diálogo e desenvolver a escoita activa. 

 Recoñecer e valorar o pensamento crítico, os seus compoñentes e as actitudes que 
provoca. 

 Coñecer que son os prexuízos e recoñecer aqueles que poden formar parte das súas 
argumentacións. 

 Precisar e matizar que é a xustiza e valorar a súa necesidade para a convivencia. 

 Recoñecer que o mundo é desigual e percibir as desigualdades principais: alimentación, 
saúde, educación.  

 Percibir a indignación como o impulso que nos anima a loitar contra a inxustiza e coñecer 
algunhas formas de cambiar as situacións. 

 Valorar algunhas formas democráticas e pacíficas de loitar por un mundo mellor, como os 
actos de protesta, o banco de alimentos e o parlamento infantil. 

 Coñecer que a constitución é a lei que regula a nosa convivencia. 

 Percibir que a democracia consiste en achegar ideas sobre o modo de organizar a 
convivencia e facelo no seu propio ámbito. 
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5.- TEMPORALIZACIÓN, MÍNIMOS, PROCEDEMENTOS / INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO  
 

ÁREA DAS CIENCIAS NATURAIS 

Criterio de avaliación Estándares 
Grao mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 
T 1 T 2 T 3 

CRITERIOS  PARA A 
CUALIFICACIÓN 
Instrumentos de 
avaliación / 
Procedementos de 
avaliación 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 
produto como resultado dun problema formulado, 
elaborar con autonomía documentación sobre o 
proceso e presentala en diferentes soportes.  

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 
información importante, obtén conclusións e 
comunica o resultado de forma oral e escrita. 

Busca, selecciona e organiza a 
información importante, obtén 
conclusións e comunica o resultado. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 
produto como resultado dun problema formulado, 
elaborar con autonomía documentación sobre o 
proceso e presentala en diferentes soportes.  

CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte dixital 
ou papel, de maneira ordenada, clara e limpa.  

Presenta os traballos con claridade e 
limpeza. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 
produto como resultado dun problema formulado, 
elaborar con autonomía documentación sobre o 
proceso e presentala en diferentes soportes.  

CNB1.1.3. Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas e ten iniciativa na 
toma de decisións. 

Manifesta certa autonomía na 
planificación e execución de accións e 
tarefas. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 
produto como resultado dun problema formulado, 
elaborar con autonomía documentación sobre o 
proceso e presentala en diferentes soportes.  

CNB1.1.4. Consulta e utiliza documentos escritos, 
imaxes e gráficos. 

Manexa documentos escritos, imaxes 
e gráficas para obter información. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.1. Realizar un proxecto para a obtención dun 
produto como resultado dun problema formulado, 
elaborar con autonomía documentación sobre o 
proceso e presentala en diferentes soportes.  

CNB1.1.5. Reflexiona sobre o traballo realizado, 
saca conclusións sobre como traballa e aprende e 
elabora estratexias para seguir aprendendo. 

Reflexiona sobre o traballo realizado, 
saca conclusións sobre como traballa 
e aprende e elabora estratexias para 
seguir aprendendo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou 
problemas que ocorren no seu contorno por medio 
da observación e obter unha información.  

CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou 
problemas do seu contorno, empregando medios 
propios da observación para obter unha información. 

Establece conxecturas de sucesos ou 
problemas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.2. Establecer conxecturas de sucesos ou 
problemas que ocorren no seu contorno por medio 
da observación e obter unha información.  

CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario 
que corresponde a cada un dos bloques de 
contidos.  

Emprega axeitadamente o vocabulario 
que corresponde a cada un dos 
bloques de contidos. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
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INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.3. Traballar de forma cooperativa apreciando o 
coidado pola seguridade propia e a dos seus 
compañeiros/as, coidando as ferramentas e facendo 
un uso axeitado dos materiais. 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para traballar de forma 
individual e en equipo amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos.  

É capaz de traballar individualmente e 
en equipo e de resolver conflictos de 
forma pacífica X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo 
e os órganos máis importantes para o seu 
funcionamento. 

CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e 
entende a súa importancia no funcionamento do 
organismo.  

Coñece os principais órganos vitais e 
entende a súa importancia no 
funcionamento do organismo.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo 
e os órganos máis importantes para o seu 
funcionamento. 

CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos 
para a relación co medio e as formas de coidalos.  

Recoñece a importancia dos sentidos 
para a relación co medio e as formas 
de coidalos.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a 
saúde e o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso. 

CNB2.2.1. Identifica e adopta hábitos de hixiene, de 
descanso e de alimentación sa e diferencia 
prácticas e mensaxes que son contraproducentes 
para a saúde.  

Identifica e adopta hábitos de hixiene, 
de descanso e de alimentación sa e 
diferencia prácticas e mensaxes que 
son contraproducentes para a saúde. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a 
saúde e o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso. 

CNB2.2.2 Identifica e valora as súas habilidades 
persoais. 

Identifica e valora as súas habilidades 
persoais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a 
saúde e o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso. 

CNB2.2.3. Recoñece algúns factores que producen 
as enfermidades máis habituais (carie, catarros, 
gripe, obesidade) e aplica actuacións para á súa 
prevención.  

Recoñece algúns factores que 
producen as enfermidades máis 
habituais (carie, catarros, gripe, 
obesidade) e aplica actuacións para á 
súa prevención. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.2 Identificar e explicar as consecuencias para a 
saúde e o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de alimentación, hixiene, 
exercicio físico e descanso. 

CNB2.2.4.  Planifica, de forma autónoma e creativa, 
actividades de ocio e tempo libre, individuais e en 
grupo. 

Intenta planificar de xeito autónomo 
actividade de ocio e tempo libre. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa 
idade.  

CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos en 
función dos nutrientes principais. 

Distingue entre graxas, lípidos, 
hidratos de carbono e proteínas. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa 
idade.  

CNB2.3.2. Identifica sistemas de conservación 
alimentaria. 

Identifica sistemas de conservación 
alimentaria.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a súa 
idade.  

CNB2.3.3. Analiza dietas e elabora un menú 
equilibrado na escola. 

Elabora un menú equilibrado. 

 X  

 
PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, 
animais, plantas e rochas do seu contorno próximo, 
recoñecendo as súas características principais, 
buscando información en fontes variadas. 

CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica animais 
vertebrados e invertebrados do seu contorno, con 
criterio científico. 

Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica 
animais vertebrados e invertebrados 
do seu contorno. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, 
animais, plantas e rochas do seu contorno próximo, 
recoñecendo as súas características principais, 
buscando información en fontes variadas. 

CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica plantas do seu 
contorno, con criterio científico.  

Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica 
plantas do seu contorno. X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, 
animais, plantas e rochas do seu contorno próximo, 
recoñecendo as súas características principais, 
buscando información en fontes variadas. 

CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a clasificación 
científica de animais e plantas. 

Clasifica animais e plantas atendendo 
a distintos criterios. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, 
animais, plantas e rochas do seu contorno próximo, 
recoñecendo as súas características principais, 
buscando información en fontes variadas. 

CNB3.1.4. Identifica hábitats de seres vivos e 
elabora un protocolo para respectar a 
biodiversidade. 

Coñece e respecta distintos medios 
nos que habitan seres vivos. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 
Proba obxectiva. 

B3.2. Planificar, observar e comparar, empregando 
os instrumentos e o material necesarios e rexistrar 
de forma cooperativa, algún proceso asociado ao 
ciclo vital dun ser vivo contrastando os rexistros 
propios e os dos compañeiros con información 
doutras fontes. Comunicar de xeito oral e escrito os 
resultados, empregando soportes textuais variados. 

CNB3.2.1. Coñece e explica as funcións de relación, 
reprodución e alimentación. 

Coñece e explica as funcións de 
relación, reprodución e alimentación. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 
Proba obxectiva. 

B3.2. Planificar, observar e comparar, empregando 
os instrumentos e o material necesarios e rexistrar 
de forma cooperativa, algún proceso asociado ao 
ciclo vital dun ser vivo contrastando os rexistros 
propios e os dos compañeiros con información 
doutras fontes. Comunicar de xeito oral e escrito os 
resultados, empregando soportes textuais variados. 

CNB3.2.2. Planifica, observa, compara, rexistra e 
comunica, empregando soportes textuais variados, 
os resultados da observación do ciclo vital 
previamente planificado. 

Explica coas súas propias palabras un 
ciclo vital. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, 
usos dos recursos naturais e consecuencias do seu 

CNB4.1.1. Identifica e coñece a intervención da 
enerxía nos cambios da vida cotiá.  

Identifica e coñece a intervención da 
enerxía nos cambios da vida cotiá.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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uso inadecuado facendo fincapé no aforro 
enerxético e no impacto medioambiental.  

 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 
Proba obxectiva. 

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, 
usos dos recursos naturais e consecuencias do seu 
uso inadecuado facendo fincapé no aforro 
enerxético e no impacto medioambiental.  

CNB4.1.2. Explica algunhas características e 
propiedades do aire e as actuacións necesarias 
para evitar a súa contaminación. 

Explica algunhas características e 
propiedades do aire e as actuacións 
necesarias para evitar a súa 
contaminación. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, 
usos dos recursos naturais e consecuencias do seu 
uso inadecuado facendo fincapé no aforro 
enerxético e no impacto medioambiental.  

CNB4.1.3. Elabora protocolos para mellorar os 
problemas medioambientais da súa contorna. 

Aporta ideas para mellorar poblemas 
medioambientais do contorno. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións para recoñecer os cambios de certos 
corpos diante da luz e os efectos de forzas 
coñecidas no movemento dos corpos. 

CNB4.2.1. Investiga e explica o comportamento de 
certos corpos diante da luz.  

Explica o comportamento de certos 
corpos da luz. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións para recoñecer os cambios de certos 
corpos diante da luz e os efectos de forzas 
coñecidas no movemento dos corpos. 

CNB4.2.2. Identifica forzas coñecidas que fan que 
os obxectos se movan ou se deformen a través de 
experiencias ou pequenas investigacións. 

Coñece os distintos  tipos de forzas 
que poden actuar sobre un corpo. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.3. Realizar experiencias con mesturas sinxelas 
de substancias relacionadas coa vida doméstica e 
do contorno e achegar conclusións sobre os 
resultados.  

CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes 
substancias de uso cotián con respecto á auga e 
presenta conclusións en diferentes soportes. 

Compara densidades de diferentes 
substancias de uso cotián con 
respecto á auga e explica o que 
sucede. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.3. Realizar experiencias con mesturas sinxelas 
de substancias relacionadas coa vida doméstica e 
do contorno e achegar conclusións sobre os 
resultados.  

CNB4.3.2. Identifica e prepara algunhas mesturas 
de uso doméstico. 

Realiza pequenos experimentos con 
mesturas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B4.3. Realizar experiencias con mesturas sinxelas 
de substancias relacionadas coa vida doméstica e 
do contorno e achegar conclusións sobre os 
resultados.  

CNB4.3.3. Separa compoñentes dalgunhas 
mesturas de uso cotián presentando conclusións 
sobre os resultados. 

Identifica e nomea os compoñentes 
dalgunhas mesturas de uso cotián. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B5.1. Manipular e observar o funcionamento de 
aparellos e máquinas sinxelas simples e das 
complexas máis habituais e o seu uso na vida 
cotián. 

CNB5.1.1. Manipula e identifica algunhas máquinas 
e aparellos sinxelos e habituais na vida cotiá, 
analizando o seu funcionamento.  

Manipula e identifica algunhas 
máquinas e aparellos sinxelos e 
habituais na vida cotiá, analizando o 
seu funcionamento. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B5.1. Manipular e observar o funcionamento de 
aparellos e máquinas sinxelas simples e das 
complexas máis habituais e o seu uso na vida 
cotián. 

CNB5.1.2. Coñece a enerxía que empregan as 
máquinas de uso habitual e explica a importancia da 
ciencia e a tecnoloxía na vida cotiá. 

 Coñece a enerxía que empregan as 
máquinas de uso habitual.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B5.2. Planificar e realizar a construción de forma 
cooperativa dalgún obxecto ou máquina sinxela para 
a resolución dun problema formulado e presentar os 
resultados en diferentes soportes. 

CNB5.2.1. Identifica e describe oficios en función 
dos materiais, das ferramentas e das máquinas que 
empregan.  

Identifica e describe oficios en función 
dos materiais, das ferramentas e das 
máquinas que empregan.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B5.2. Planificar e realizar a construción de forma 
cooperativa dalgún obxecto ou máquina sinxela para 
a resolución dun problema formulado e presentar os 
resultados en diferentes soportes. 

CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao deseño e á 
construción dalgún obxecto ou aparello sinxelo, 
empregando operacións matemáticas no cálculo 
previo, así como as tecnolóxicas: unir, cortar, 
pegar...  

Constrúe pequenos aparellos 
seguindo instruccións. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 
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ÁREA DAS CIENCIAS SOCIAIS 

Criterio de avaliación Estándares 
Grao mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 
T 1 T 2 T 3 

CRITERIOS  PARA A 
CUALIFICACIÓN 
Instrumentos de 
avaliación / 
Procedementos de 
avaliación 

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. 

Busca información,  selecciona a máis 
relevante e comunícaa oralmente. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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.  

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

É autónomo cando realiza as tarefas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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.  

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

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

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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. 

CSB1.2.2.Adoita un comportamento responsable, 
construtivo e solidario respectando diferentes ideas 
e achegas nos debates, recoñecendo a cooperación 
e o diálogo como principios básicos do 
funcionamento democrático. 

Ser quen de participar en actividades 
individuais e grupais de xeito 
democrático. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 
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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. 

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. 

Identifica a terminoloxía propia da 
área e comprende textos sinxelos de 
carácter social, xeográfico e histórico. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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. 

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

Comeza a analizar informacións 
relacionadas coa área e iníciase no 
manexo de imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as tecnoloxías 
da información e a comunicación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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. 

Explica de xeito sinxelo a formación 
da litosfera e a dinámica de placas 
tectónicas e as súas consecuencias.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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. 

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

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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

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

Recoñecer a utilidade dos paralelos, 
meridianos e coordenadas 
xeográficas.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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. 

Identifica e clasifica distintos tipos de 
mapas, o seu uso e emprega e 
interpreta os signos convencionais 
básicos que poden aparecer nel.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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 tempo. 

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 tempo atmosférico, identifica os 
distintos instrumentos de medida que 
se utilizan para a recollida de datos 
atmosféricos.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva.. 

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 

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

Identifica unha estación 
meteorolóxica, explica a súa función e 
interpreta gráficos sinxelos de 
temperaturas e precipitacións. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 
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para un período de tempo determinado e a 
comunicación deste empregando mapas do tempo. 
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 tempo. 

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

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

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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 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. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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. 

CSB2.6.2.Diferencia cuncas e vertentes 
hidrográficas. 

Identifica cuncas e vertentes 
hidrográficas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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. 

CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río e as 
características de cada un deles.  

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

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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. 

Observa, identifica e recoñece a 
composición das rochas nomeando 
algúns dos seus tipos.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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 

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

Identifica e explica as diferenzas entre 
rochas e minerais e describe os seus 
usos.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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 nun mapa as principais 
unidades de relevo en Galicia. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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

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

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

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 
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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. 

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

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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. 

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

Propón algunhas medidas para o 
desenvolvemento sostible e o 
consumo responsable.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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. 

Identifica, respecta e valora os 
principios democráticos máis 
importantes establecidos na 
Constitución.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Intercambios orais cos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.2.Identificar as principais institucións políticas de 
Galicia e do Estado español que se derivan da 
Constitución, así como as súas funcións. 

CSB3.2.1.Identifica as principais institucións de 
Galicia e do Estado español e describe as súas 
funcións. 

Identifica as principais institucións de 
Galicia e do Estado español. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.2.Identificar as principais institucións políticas de 
Galicia e do Estado español que se derivan da 
Constitución, así como as súas funcións. 

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. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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. 

Identifica a organización territorial de 
España e localiza en mapas políticos 
as distintas comunidades autónomas 
que forman España. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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 enriquecemento cultural. 

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

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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 e comprende os 
principais conceptos demográficos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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

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

Identifica en gráficos sinxelos datos 
demográficos obtidos en diversas 
fontes de información. 

  X 
PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
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INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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 
e as consecuencias derivadas do 
descoñecemento ou incumprimento 
destas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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

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 condutora...) 

Coñece o significado dalgúns 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 
condutora...) 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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.  

Define o concepto de prehistoria e 
historia asociándoa as distintas 
idades. X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

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

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

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

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Intercambios orais cos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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 
pasado, con especial relevancia da escritura. 

Recoñece a importancia dos restos 
arqueolóxicos e materiais que produce 
unha sociedade como fontes para 
coñecer o noso pasado, con especial 
relevancia da escritura.  

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Intercambios orais cos 
alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

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 

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

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 
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Durante o primeiro trimestre impartiranse os seguintes estándares de aprendizaxe que quedaron pendentes do curso 2019-2020 pola alerta 
sanitaria Covid19. 

ESTÁNDARES PENDENTES ÁREA  DE CIENCIAS SOCIAIS 3º E.P. 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

CSB4.1. 

CSB4.1.1. Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza 
feitos situándoos como sucesivos a.C o d.C 

CSB4.1.2.Sitúa nunha liña do tempo feitos do pasado da súa contorna datando os 
comezos e finais das épocas estudadas. 

CSB4.2. 

CSB4.2.1. Identifica no tempo e no espazo algúns dos restos ou acontecementos da 
Prehistoria e da Idade Antiga de Galicia, describindo algunha característica 
fundamental. 

CSB4.2.3. Describe algúns aspectos relacionados coa forma de vida e as estruturas 
básicas de organización social da cultura castrexa. 
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ÁREA DA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Criterio de evaluación Estándares 
Grado mínimo para superar 
el área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 

CRITERIOS PARA LA 
CALIFICACIÓN 
Instrumentos de 
evaluación / 
Procedimientos de 
evaluación 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, 
dirixidas ou espontáneas, respectando as normas 
da comunicación: quenda de palabra, escoitar. 

LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, 
sentimentos con certa claridade. 

Expresa ideas, pensamentos, 
opinións, sentimentos con certa 
claridade. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.1. Participar en situacións de comunicación, 
dirixidas ou espontáneas, respectando as normas 
da comunicación: quenda de palabra, escoitar. 

LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: 
escoita atenta, espera de quendas, participación 
respectuosa.  

Aplica as normas sociocomunicativas: 
escoita atenta, espera de quendas, 
participación respectuosa. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.2. Recoñece a información verbal e non verbal 
dos discursos orais e integrala nas producións 
propias. 

LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non verbais 
para comunicarse nas interaccións orais, dándolle 
valor complementario a estes. 

Integra recursos verbais e non verbais 
para comunicarse nas interaccións 
orais, dándolle valor complementario a 
estes. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.2. Recoñece a información verbal e non verbal 
dos discursos orais e integrala nas producións 
propias. 

LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha 
dicción correctas: articulación, ritmo, entoación. 

Exprésase cunha pronunciación e 
unha dicción correctas: articulación, 
ritmo, entoación. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma 
oral para satisfacer necesidades de comunicación 
en diferentes situacións. 

LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia 
na secuencia das súas ideas en diversas situación 
de comunicación: - diálogos -exposicións orais 
segundo modelo e guiadas, con axuda, cando 
cumpra, das tecnoloxías da información e 
comunicación. 

Participa con coherencia báisca en 
distintas situacións de comunicación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma 
oral para satisfacer necesidades de comunicación 
en diferentes situacións. 

LCB1.3.2. Participa activamente nas tarefas de aula, 
cooperando en situación de aprendizaxe 
compartida. 

Participa con coherencia básica en 
situacións de comunicación 
cooperativas. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras sinxelas a partir do seu contexto de uso. 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade 
para expresarse con progresiva precisión nos 
diferentes contextos de comunicación. 

Utiliza vocabulario axeitado a súa 
idade e o contexto no que está. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 
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B1.4. Facer hipóteses sobre o significado de 
palabras sinxelas a partir do seu contexto de uso. 

LCB1.4 2. Diferencia polo contexto o significado de 
correspondencias fonema-grafía idénticas en textos 
significativos.  

Diferencia o significado de palabras 
según o contexto. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos 
textos orais sinxelos. 

LCB1.5.1. Comprende de forma global a información 
xeral de textos orais de uso habitual,do ámbito 
escolar e social, identifica o tema e selecciona as 
ideas principais. 

Comprende de forma global a 
información xeral de textos orais de 
uso habitual,do ámbito escolar e 
social, identifica o tema e selecciona 
as ideas principais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos 
textos orais sinxelos. 

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais 
sinxelos de diversa tipoloxía atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos). 

Recoñece a tipoloxía dun texto: 
descritivos, narrativos, dialogados… 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos 
textos orais sinxelos. 

LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á 
comprensión literal. 

Responde preguntas correspondentes 
á compresión oral. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas principais dos 
textos orais sinxelos. 

LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a 
cabo diversas actividades en situación de 
aprendizaxe individual ou colectiva. 

Utiliza a información recollida para 
levar a cabo diversas actividades en 
situación de aprendizaxe individual ou 
colectiva. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.6. Reproducir textos axeitados á súa idade, os 
seus gustos e intereses, utilizando con creatividade 
as distintas estratexias de comunicación oral. 

LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos 
literarios ou non literarios axeitados aos seus gustos 
e intereses. 

Reproduce de memoria breves textos 
literarios ou non literarios axeitados 
aos seus gustos e intereses X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos e 
adecuados ao seu nivel 

 LCB1.7.1. Elabora, imitando modelos, textos orais 
breves e sinxelos atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a 
súa intención comunicativa (informativos, literarios e 
prescritivos). 

Produce textos orais atendeno á 
mensaxe e a intención comunicativa. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.7. Producir textos orais breves e sinxelos dos 
xéneros máis habituais imitando modelos e 
adecuados ao seu nivel 

LCB1.7.2. Organiza o discurso axeitándose aos 
diferentes modos discursivos (narrar, expoñer, 
describir e dialogar)  

Produce textos  orais axeitados ao 
discurso. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: 
escoitar con atención, recoller datos, preguntar e 
repreguntar. 

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral 
para comunicarse e aprender: escoita, recollida de 
datos, pregunta e repregunta. 

Comunicase oralmente de xeito 
efectivo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 
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B1.9. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de outras persoas. 

LCB1.9.1. Utiliza de xeito guiado os medios 
audiovisuais e dixitais para recoller información. 

Utiliza de xeito guiado os medios 
audiovisuais e dixitais para recoller 
información. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.9. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de outras persoas. 

LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás 
próximos á súa realidade, imitando modelos. 

Elabora noticias partindo de feitos 
coñecidos e seguindo modelos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B1.9. Valorar os medios de comunicación social 
como instrumento de aprendizaxe e de acceso a 
informacións e experiencias de outras persoas. 

LCB1.9.3. Resume de forma global entrevistas, 
noticias e debates infantís procedentes dos medios 
de comunicación. 

Resume entrevistas e noticias de 
forma básica. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.1. Ler en voz alta e en silencio, diferentes textos. 
B2.2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados á idade e utilizando a lectura como medio 
para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía. 

LCB2.1.1. Le en silencio e en voz alta, sen 
dificultade e con certa expresividade, diferentes 
tipos de textos apropiados á súa idade 

Le en voz alta e en silencio, diferentes 
textos. 

X X X 

PROCEDIMIENTOS:. 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 LCB2.2. 1. Distingue, de forma xeral, entre as 
diversas tipoloxías textuais en textos do ámbito 
escolar e social. 

Recoñece distintos tipos de texto. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.2. Comprender distintos tipos de textos 
adaptados á idade e utilizando a lectura como medio 
para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía. 

LCB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente 
tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo a 
estrutura e destacando as ideas principais. 

Resume distintos tipos de textos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.1. Formula hipóteses sobre o contido do 
texto a partir do título e das ilustracións 
redundantes. 

Formula hipóteses sobre o contido do 
texto a partir do título e das 
ilustracións redundantes. X X X 

PROCEDIMIENTOS:. 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto. Identifica as palabras clave dun texto. 

X   

PROCEDIMIENTOS:. 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.3. Activa coñecementos previos 
axudándose deles para comprender un texto. 

Utiliza os coñecementos previos 
axudándose deles para comprender 
un texto. X X X 

PROCEDIMIENTOS:. 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 
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B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.4. Relaciona de xeito global, a información 
contida nos gráficos e ilustracións coa información 
que aparece no texto. 

Relaciona a información  do texto coas 
ilustracións. 

X X X 

PROCEDIMIENTOS:. 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuais sinxelos. Interpreta mapas conceptuais 
sinxelos. 

X X X 

PROCEDIMIENTOS:. 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión de 
textos sinxelos de diversa tipoloxía. 

LCB2.3.6. Iníciase na utilización autónoma do 
dicionario en distintos soportes, no seu traballo 
escolar. 

Utiliza o diccionario de xeito 
autónomo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.4. Ler por propia iniciativa diferentes tipos de 
textos. 

LCB2.4.1. Dedica un tempo semanal para a lectura 
voluntaria de diferentes textos. 

Le libros de xeito voluntario. 
X X X 

PROCEDIMIENTOS: 
Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na 
biblioteca para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais. 

LCB2.5.1. Consulta biblioteca, de xeito guiado, de 
diferentes fontes bibliográficas e textos en soporte 
informático para obter información para realizar 
traballos individuais ou en grupo. 

Utiliza a biblioteca para obter 
información. X X X 

PROCEDIMIENTOS: 
Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na 
biblioteca para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais. 

LCB2.5.2. Localiza na biblioteca de aula e centro 
lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e intereses, 
aplicando as normas básicas de funcionamento da 
mesma. 

Utiliza a biblioteca como fonte de lecer 
respectando as normas de 
funcionamento da mesma. X X X 

PROCEDIMIENTOS:. 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.5. Utilizar fontes e soportes existentes na 
biblioteca para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais. 

LCB2.5.3. Identifica o argumento de lecturas 
realizadas dando conta dalgunhas referencias 
bibliográficas: autor ou autora e xénero. 

Distingue os elementos básicos dun 
libro: autor, xénero, argumento… 

X X X 

PROCEDIMIENTOS:. 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.6. Mostra interese por manter unha biblioteca 
propia. 

LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os seus 
libros.  

 Coida, conserva e organiza os seus 
libros. X X X 

PROCEDIMIENTOS: 
Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.7. Identifica a estrutura organizativa de diferentes 
textos lidos, centrándose na interpretación do seu 
significado. 

LCB2.7.1. Diferenza entre información e 
publicidade. 

Diferenza entre información e 
publicidade. X   

PROCEDIMIENTOS: 
Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.7. Identifica a estrutura organizativa de diferentes 
textos lidos, centrándose na interpretación do seu 
significado. 

LCB2.7.2. Formula hipótese sobre a finalidade de 
textos de tipoloxía evidente a partir da súa estrutura 
e dos elementos lingüísticos e non lingüísticos.  

Recoñece a estructura dun libro. 
Introducción, nó e desenlace. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 
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B2.8. Utilizar as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e tratamento guiado 
da información. 

LCB2.8.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e tratamento guiado 
da información. 

Utiliza as Tecnoloxías da Información 
e Comunicación para a procura e 
tratamento guiado da información.   X 

PROCEDIMIENTOS: 
Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, aplicando as 
regras ortográficas e coidando a caligrafía, orde e 
presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos 
sinxelo do ámbito escolar e social: atendendo á 
forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios e prescritivos) 
diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, 
folletos informativos, narracións, textos científicos, 
anuncios publicitarios, receitas, instrucións, 
normas…. 

Produce textos con diferentes 
intencións comunicativas, aplicando 
as regras ortográficas e coidanto a 
caligrafía, orde e presentación. 

X X X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis 
de las producciones de los 
alumnos/las. 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: 
Producciones orales. Textos 
escritos. Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, aplicando as 
regras ortográficas e coidando a caligrafía, orde e 
presentación. 

LCB3.1.2. Escribe textos, organizando as ideas 
utilizando elementos de cohesión básicos e 
respectando as normas gramaticais e ortográficas 
básicas. 

Produce textos escritos  coherentes 
utilizando normas gramaticais e 
ortográficas básicas. X X X 

PROCEDIMIENTOS: 
Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, aplicando as 
regras ortográficas e coidando a caligrafía, orde e 
presentación. 

LCB3.1.3. Elabora e presenta, de forma guiada, un 
informe sinxelo, utilizando soporte papel e 
informático sobre tarefas ou proxectos realizados. 

Produce textos escritos que expliquen 
algo que fixo. 

X X X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis 
de las producciones de los 
alumnos/las. 
Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS:  
Textos escritos. Asamblea. 
Puesta en común. Diario de 
clase. 

B3.1. Producir textos segundo un modelo con 
diferentes intencións comunicativas, aplicando as 
regras ortográficas e coidando a caligrafía, orde e 
presentación. 

LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafía 
clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas 
etc. 

Presenta os seus textos con caligrafía 
clara e limpeza. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase.  

B3.2. Valorar a súa propia produción escrita, así 
como a produción escrita dos seus compañeiros. 

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así 
como a produción escrita dos seus compañeiros. 

Valora a súa propia produción escrita, 
así como a produción escrita dos seus 
compañeiros X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua escrita. 

LCB3.3.1. Pon interese e esfórzase por escribir 
correctamente 

Pon interese e esfórzase por escribir 
correctamente 

X X X 

PROCEDIMIENTOS: Análisis 
de las producciones de los 
alumnos/las. Observación 
sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.3 Buscar unha mellora progresiva no uso da 
lingua escrita. 

LCB3.3.2. Reproduce textos ditados. Reproduce textos ditados. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 
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B3.4. Aplicar todas as fases do proceso de escritura 
na produción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión e reescritura.  

LCB3.4.1. Emprega, de xeito guiado e segundo 
modelos, estratexias de planificación, textualización 
e revisión do texto. 

Planifica, escribe e revisa o texto que 
elaborou. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.4. Aplicar todas as fases do proceso de escritura 
na produción de textos escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión e reescritura.  

LCB3.4.2. Utiliza, para escribir textos sinxelos, 
borradores que amosan: a xeración e selección de 
ideas, a revisión ortográfica e a secuencia coherente 
do escrito. 

Utiliza borradores para planificar o que 
vai escribir. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou colectivos 
sobre diferentes temas do seu interese. 

LCB3.5.1. Elabora gráficas sinxelas a partir de datos 
obtidos de forma guiada. 

Elabora gráficas sinxelas a partir de 
datos obtidos de forma guiada. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.5. Elaborar proxectos individuais ou colectivos 
sobre diferentes temas do seu interese. 

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos breves do 
seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, 
cómics, carteis, ilustrándoos para facilitar a súa 
compresión ou mellorar a súa presentación.  

Elabora textos sobre diferentes temas 
do seu interese. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.6. Favorecer a través da linguaxe a formación 
dun pensamento crítico que impida discriminacións 
e prexuízos.  

LCB3.6.1. Exprésase por escrito, utilizando de xeito 
habitual, unha linguaxe non sexista e respectuosa 
coas diferenzas. 

Exprésase por escrito, utilizando de 
xeito habitual, unha linguaxe non 
sexista e respectuosa coas diferenzas. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.7. Utilizar as Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación de modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións. 

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías 
da Información e da Comunicación para escribir, 
presentar os textos e buscar información, buscar 
imaxes, crear táboas e gráficas etc. 

Usa as novas tecnoloxías para buscar 
información e crear textos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.8. Escribir os textos establecidos no Plan de 
escritura. 

LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no plan 
de escritura axeitados á súa idade e nivel. 

Produce os textos establecidos no 
plan de escritura axeitados á súa 
idade e nivel. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 
estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e significado 
das palabras e campos semánticos), así como as 
regras de ortografía para favorecer unha 
comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías 
gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao 
nome, substituír ao nome, expresar características 
do nome, expresar accións ou estados. 

Distingue entre verbo, sustantivo, 
adxectivo, pronome, determinante… 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 
estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e significado 
das palabras e campos semánticos), así como as 
regras de ortografía para favorecer unha 
comunicación máis eficaz. 

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos simples 
e compostos nas formas persoais e non persoais do 
modo indicativo e subxuntivo dos verbos ao producir 
textos orais e escritos.  

Utiliza de forma axeitada as formas 
verbais. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.1. Aplicar os coñecementos básicos sobre a 
estrutura da lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario (formación e significado 
das palabras e campos semánticos), así como as 

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. Diferenza familias de palabras. 
  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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regras de ortografía para favorecer unha 
comunicación máis eficaz. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, polisémicos ou frases feitas na 
expresión oral e escrita. 

Coñece, recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, polisémicos ou frases 
feitas na expresión oral e escrita. X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de 
crear palabras derivadas. 

Recoñece prefixos e sufixos e é capaz 
de crear palabras derivadas. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de 
palabras nun texto. 

Identifica e clasifica os diferentes tipos 
de palabras nun texto. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos entre 
oracións ao producir textos orais e escritos.  

Utiliza diversos conectores básicos 
entre oracións ao producir textos orais 
e escritos.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.2. Desenvolver as destrezas e competencias 
lingüísticas a través do uso da lingua. 

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue 
suxeito e predicado. 

Recoñece a oración simple, distingue 
suxeito e predicado. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

LCB4.3.1. Iníciase no coñecemento da estrutura do 
dicionario e no seu uso para buscar o significado de 
diferentes tipos palabras. 

Utiliza o diccionario de forma 
autónoma. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo 
o contexto de entre as varias que lle ofrece o 
dicionario. 

Selecciona a acepción correcta 
segundo o contexto de entre as varias 
que lle ofrece o dicionario. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B4.3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a 
través dos textos. 

LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas 
súas producións escritas.  

Utiliza as normas ortográficas básicas 
nas súas producións escritas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento 
da lingua. 

LCB4.4.1. Utiliza as diferentes clases de palabras 
para elaborar o discurso. 

Utiliza as diferentes clases de 
palabras para elaborar o discurso. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
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INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento 
da lingua. 

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de 
concordancia de xénero e de número na expresión 
oral e escrita. 

Utiliza correctamente as normas de 
concordancia de xénero e de número 
na expresión oral e escrita. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento 
da lingua. 

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e 
clasifica as palabras dun texto.  

Coñece as normas de acentuación. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento 
da lingua. 

LCB4.4.4. Usa os signos de puntuación ao producir 
textos escritos.  

Usa os signos de puntuación ao 
producir textos escritos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento 
da lingua. 

LCB4.4.5. Aplica as normas de uso da til nos seus 
textos escritos. 

Escribe palabras que xa coñece con 
til. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.4. Desenvolver estratexias para mellorar a 
comprensión oral e escrita a través do coñecemento 
da lingua. 

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas 
producións escritas propias. 

Utiliza unha sintaxe básica nas 
producións escritas propias. 

X X X 

PROCEDIMIENTOS: 
Intercambios orales con 
los alumnos/las. 
INSTRUMENTOS: 
Asamblea. 

B4.5. Utilizar programas educativos dixitais e outros 
recursos didácticos ao seu alcance e propios da súa 
idade para realizar tarefas e avanzar na 
aprendizaxe.  

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos 
dixitais e outros recursos didácticos ao seu alcance 
e propios da súa idade como apoio e reforzo da 
aprendizaxe.  

Utiliza distintos programas educativos 
dixitais e outros recursos didácticos ao 
seu alcance e propios da súa idade 
como apoio e reforzo da aprendizaxe. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B4.6. Valorar a variedade lingüística de España e do 
español como fonte de enriquecemento cultural. 

LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de España. Valora a variedade lingüística de 
España. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B4.7. Comparar aspectos básicos das linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia integrada. 

LCB4.7.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos e 
léxicos) das linguas que coñece. 

Compara aspectos (gráficos, 
sintácticos e léxicos) das linguas que 
coñece. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar a lectura 
como fonte de lecer e información. 

LCB 5.1.1. Valora de forma global, as características 
fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos 
e dramáticos. 

Valora de forma global, as 
características fundamentais de textos 
literarios narrativos, poéticos e 
dramáticos. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
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INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

 B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión 
e interpretación de textos literarios narrativos, líricos 
e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos básicos da linguaxe 
literaria e diferenza das principais convencións 
formais dos xéneros. 

LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas e comentadas 
de textos narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura 
actual. 

Realiza lecturas guiadas e 
comentadas de textos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

 B5.2. Integrar a lectura expresiva e a comprensión 
e interpretación de textos literarios narrativos, líricos 
e dramáticos na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos básicos da linguaxe 
literaria e diferenza das principais convencións 
formais dos xéneros. 

LCB 5.2.2. Interpreta, intuitivamente, a linguaxe 
figurada en textos literarios. 

Interpreta, intuitivamente, a linguaxe 
figurada en textos literarios. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns e 
adiviñas. 

LCB 5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos 
básicos propios dos poemas 

Distingue algúns recursos retóricos 
básicos propios dos poemas 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B5.3. Coñecer e valorar os recursos literarios da 
tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns e 
adiviñas. 

LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito guiado, comparacións, 
aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos 
literarios. 

Utiliza, de xeito guiado, comparacións, 
aumentativos, diminutivos e sinónimos 
en textos literarios.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

 B5.4. Producir a partir de modelos dados textos 
literarios en prosa ou en verso, con sentido estético 
e creatividade: contos, poemas, adiviñas, cancións e 
fragmentos teatrais. 

LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos 
literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras 
teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 

Crea, con axuda, sinxelos textos 
literarios (contos, poemas, cancións e 
sinxelas obras teatrais) a partir de 
pautas ou modelos dados. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B5.5. Reproducir textos literarios breves e sinxelos e 
adaptados á idade. 

LCB 5.5.1. Memoriza e reproduce sinxelos textos 
orais adecuados á súa idade: contos, poemas, 
cancións. 

Memoriza e reproduce sinxelos textos 
orais adecuados á súa idade: contos, 
poemas, cancións.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B5.6. Participar con interese en dramatizacións de 
textos literarios adaptados á idade. 

LCB 5.6.1. Realiza dramatizacións individualmente e 
en grupo de textos literarios axeitados á súa idade. 

Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de textos 
literarios axeitados á súa idade.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B5.7. Valorar a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

LCB 5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo persoal. 

Valora a literatura en calquera lingua, 
especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como 
recurso de gozo persoal. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 
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Durante o primeiro trimestre impartiranse os seguintes estándares de aprendizaxe que quedaron pendentes do curso 2019-2020 pola alerta 
sanitaria Covid19. 

ESTÁNDARES PENDENTES LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 3º E.P. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

LCB1.6 LCB1.6.2. Transforma en noticias sinxelas feitos cotiás próximos á súa realidade, 
imitando modelos. 

LCB1.6 LCB1.6.3. Comprende de forma global o contido principal dunha entrevista, noticia ou 
debate infantil procedente dos medios de comunicación. 

LCB1.7 LCB1.7.2. Interpreta diferentes personaxes, reflectindo as súas características 
esenciais, memorizando e representando as súas accións e xestos máis definitorios. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

LCB2.2. LCB2.2.3. Elabora glosarios coas novas palabras. 

LCB2.3 LCB2.3.1. Identifica as palabras clave dun texto. 

LC-B2.7 LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre información e publicidade. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

LC-B3.3 LCB3.3.2. Utiliza, con axuda e para escribir textos sinxelos, borradores que amosan: 
a xeración e selección de ideas, a revisión ortográfica e da secuencia coherente do 
escrito. 

LC-B3.4 LCB3.4.2. Elabora e presenta, de forma guiada, textos sinxelos, que ilustra con 
imaxes, en diferentes soportes (papel e dixital), de carácter redundante co contido: 
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carteis publicitarios, anuncios e cómics. 

LCB3.6 LCB3.6.1. Usa con axuda as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para 
escribir, presentar os textos e buscar información. 

LC-B3.7 LCB3.7.1. Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade 
e nivel. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

LC-B4.3 LCB4.3.3. Aplica, con axuda, as normas de acentuación (sílabas tónicas) nas súas 
producións escritas. 

LC-B4.5 LCB4.5.1. Valora a diversidade lingüística da comunidade autónoma. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

LC-B5.2 LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e con axuda, a linguaxe figurada en textos 
literarios (personificacións) 

LC-B5.6 LCB5.6.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios 
breves e sinxelos, axeitados á súa idade. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Criterio de avaliación Estándares Grao mínimo para superar a 
área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 

CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 
Instrumentos de 
avaliación / 
Procedementos de 
avaliación 

B1.1. Expresar verbalmente de forma razoada o 
proceso seguido na resolución dun problema.  

MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma razoada 
o proceso seguido na resolución dun problema de 
matemáticas ou en contextos da realidade. 

Comunica verbalmente de forma 
razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema de 
matemáticas ou en contextos da 
realidade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 
 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 
de resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.1. Reflexiona sobre o proceso de resolución 
de problemas:revisa as operacións utilizadas, as 
unidades dos resultados, comproba e interpreta as 
solucións no contexto da situación, busca outras 
formas de resolución etc. 

Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas:revisa as 
operacións utilizadas e  as unidades 
dos resultados. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 
de resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e procesos 
de razoamento na resolución de problemas. 

Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución 
de problemas. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 
de resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MTB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas a 
resolver, contrastando a súa validez e valorando a 
súa utilidade e eficacia. 

Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos 
problemas a resolver. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 
de resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

B1.3. Profundar en problemas resoltos propoñendo 
pequenas variacións nos datos, outras preguntas 
etc. 

MTB1.2.4. Identifica e interpreta datos e mensaxes 
de textos numéricos sinxelos da vida cotiá (facturas, 
folletos publicitarios, rebaixas...). 

Identifica e interpreta datos e 
mensaxes de textos numéricos 
sinxelos da vida cotiá (facturas, 
folletos publicitarios, rebaixas...). X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 MTB1.3.1. Profunda en problemas unha vez 
resoltos, analizando a coherencia da solución e 
buscando outras formas de resolvelos. 

Busca diferentes maneiras de resolver 
un problema. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.3. Profundar en problemas resoltos propoñendo 
pequenas variacións nos datos, outras preguntas 
etc. 

MTB1.3.2. Formula novos problemas, a partir dun 
resolto: variando os datos, propoñendo novas 
preguntas, conectando coa realidade, buscando 
outros contextos etc. 

Formula novos problemas, a partir dun 
resolto: variando os datos e 
propoñendo novas preguntas. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B1.4. Identificar e resolver problemas da vida cotiá, 
axeitados ao seu nivel, establecendo conexións 

MTB1.4.1. Practica o método científico sendo 
ordenado, organizado e sistemático. 

Practica o método científico sendo 
ordenado, organizado e sistemático. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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entre a realidade e as matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados 
para a resolución de problemas. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B1.5. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao traballo matemático. 

MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas 
para o traballo en matemáticas: esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada. 

Desenvolve e amosa actitudes 
axeitadas para o traballo en 
matemáticas: esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.6. Utilizar os medios tecnolóxicos de modo 
habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, 
analizando e seleccionando información relevante 
en internet ou en outras fontes elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e 
argumentacións. 

MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a 
realización de cálculos numéricos, para aprender e 
resolver problemas. 

Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a 
realización de cálculos numéricos, 
para aprender e resolver problemas.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, 
naturais, fraccións e decimais ata as centésimas).  

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando 
o coñecemento á comprensión de datacións. 

Identifica os números romanos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos 
apropiados, distintos tipos de números (romanos, 
naturais, fraccións e decimais ata as centésimas).  

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos 
e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as centésimas), utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o valor de posición de 
cada unha das súas cifras. 

Le, escribe e ordenanúmeros 
(naturais, fraccións e decimais ata as 
centésimas)  interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números 
segundo o seu valor. 

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea 
números naturais e decimais, interpretando o valor 
de posición de cada unha das súas cifras. 

Descompón, compón e redondea 
números naturais e decimais, 
interpretando o valor de posición de 
cada unha das súas cifras. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.3. Operar cos números tendo en conta a 
xerarquía nas operacións, aplicando as súas 
propiedades, as estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan segundo a natureza 
do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), 
usando o máis adecuado. 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e 
as relacións entre elas. 

Aplica as propiedades das operacións 
e as relacións entre elas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.3. Operar cos números tendo en conta a 
xerarquía nas operacións, aplicando as súas 
propiedades, as estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan segundo a natureza 
do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), 
usando o máis adecuado. 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co 
mesmo denominador na resolución de problemas 
contextualizados.  

Realiza sumas e restas de fraccións 
co mesmo denominador. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.3. Operar cos números tendo en conta a 
xerarquía nas operacións, aplicando as súas 
propiedades, as estratexias persoais e os diferentes 

MTB2.3.3. Realiza operacións con números 
decimais na resolución de problemas 
contextualizados. 

Realiza operacións con números 
decimais na resolución de problemas 
contextualizados. 

 X  
PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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procedementos que se utilizan segundo a natureza 
do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), 
usando o máis adecuado. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas 
e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
(de ata dúas cifras) con distintos tipos de números, 
en comprobación de resultados en contextos de 
resolución de problemas e en situacións cotiás. 

Emprega e automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación e división (de ata dúas 
cifras) con distintos tipos de números. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas 
e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, ascendentes 
e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir 
calquera número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir 
de múltiplos de 5, 25 e 50. 

Constrúe series numéricas, 
ascendentes e descendentes, de 
cadencias 2, 10, 100 a partir calquera 
número e de cadencias 5, 25 e 50 a 
partir de múltiplos de 5, 25 e 50. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas 
e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo 
mental. 

Elabora e emprega estratexias de 
cálculo mental. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas 
e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun 
cálculo valorando a resposta. 

Estima e redondea o resultado dun 
cálculo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.4. Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de problemas 
e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.4.5. Emprega a calculadora aplicando as 
regras do seu funcionamento para investigar e 
resolver problemas. 

Emprega a calculadora aplicando as 
regras do seu funcionamento para 
investigar e resolver problemas.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.5. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, establecendo conexións 
entre a realidade e as matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o proceso 
aplicado para a resolución de problemas. 

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións.  

Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados de 
xeito razoado. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.5. Identificar, resolver problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, establecendo conexións 
entre a realidade e as matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos matemáticos 
adecuados e reflexionando sobre o proceso 
aplicado para a resolución de problemas. 

MTB2.5.2. Reflexiona sobre o procedemento 
aplicado á resolución de problemas revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto e buscando outras formas de 
resolvelo. 

Busca diferentes maneiras de resolver 
un problema. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.1. Escoller os instrumentos de medida máis 
pertinentes en cada caso, estimando a medida de 
magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e tempo 
facendo previsións razoables. 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas 
de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade 
e os instrumentos máis axeitados para medir e 

Estima lonxitudes, capacidades e 
masas de obxectos e espazos 
coñecidos.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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expresar unha medida, explicando de forma oral o 
proceso seguido e a estratexia utilizada. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.1. Escoller os instrumentos de medida máis 
pertinentes en cada caso, estimando a medida de 
magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e tempo 
facendo previsións razoables. 

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando 
estratexias e unidades convencionais e non 
convencionais, elixindo a unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida. 

Mide con instrumentos, utilizando 
estratexias e unidades convencionais, 
elixindo a unidade máis axeitada para 
a expresión dunha medida. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade e masa en forma simple dando o 
resultado na unidade determinada de antemán. 

Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade e masa en forma simple 
dando o resultado na unidade 
determinada de antemán. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da 
lonxitude, capacidade ou masa dada en forma 
complexa e viceversa. 

Expresa en forma simple a medición 
da lonxitude, capacidade ou masa 
dada en forma complexa e viceversa.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.2. Operar con diferentes medidas. MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha 
mesma magnitude. 

Compara e ordena medidas dunha 
mesma magnitude. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do tempo e 
as súas relación, utilizándoas para resolver 
problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria 
utilizando as medidas temporais e as súas relacións. 

Resolve problemas da vida diaria 
utilizando as medidas temporais e as 
súas relacións.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.4. Coñecer o valor e as equivalencias entre as 
diferentes moedas e billetes do sistema monetario 
da Unión Europea. 

MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as 
equivalencias entre as diferentes moedas e billetes 
do sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver problemas en 
situación reais coma figuradas. 

Coñece a función, o valor e as 
equivalencias entre as diferentes 
moedas e billetes do sistema 
monetario da Unión Europea. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.1. Coñecer as figuras planas; cadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e rombo. 

MTB4.1.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus 
lados e aos seus ángulos, identificando as relacións 
entre os seus lados e entre ángulos. 

Clasifica triángulos atendendo aos 
seus lados e aos seus ángulos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.1. Coñecer as figuras planas; cadrado, 
rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e rombo. 

MTB4.1.2. Utiliza instrumentos de debuxo e 
ferramentas tecnolóxicas para a construción e 
exploración de formas xeométricas. 

Utiliza instrumentos de debuxo e 
ferramentas tecnolóxicas para a 
construción e exploración de formas 
xeométricas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 
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B4.2. Utilizar as propiedades das figuras planas 
para resolver problemas. 

MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros atendendo ao 
paralelismo dos seus lados. 

Clasifica cuadriláteros atendendo ao 
paralelismo dos seus lados. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.2. Utilizar as propiedades das figuras planas 
para resolver problemas. 

MTB4.2.2. Identifica e diferencia os elementos 
básicos da circunferencia e círculo: centro, raio e 
diámetro. 

Identifica e diferencia os elementos 
básicos da circunferencia e círculo: 
centro, raio e diámetro.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.3. Coñecer as características e aplicalas para 
clasificar: poliedros, prismas, pirámides, corpos 
redondos: cono, cilindro e esfera e os seus 
elementos básicos. 

MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo 
o número de lados. 

Identifica e nomea polígonos 
atendendo o número de lados. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.3. Coñecer as características e aplicalas para 
clasificar: poliedros, prismas, pirámides, corpos 
redondos: cono, cilindro e esfera e os seus 
elementos básicos. 

MTB4.3.2. Recoñece e identifica poliedros, prismas, 
pirámides e os seus elementos básicos: vértices, 
caras e arestas. 

Recoñece e identifica poliedros, 
prismas, pirámides e os seus 
elementos básicos: vértices, caras e 
arestas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.3. Coñecer as características e aplicalas para 
clasificar: poliedros, prismas, pirámides, corpos 
redondos: cono, cilindro e esfera e os seus 
elementos básicos. 

MTB4.3.3. Recoñece e identifica corpos redondos: 
cono, cilindro e esfera e os seus elementos básicos. 

Recoñece e identifica corpos 
redondos: cono, cilindro e esfera e os 
seus elementos básicos.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.4. Interpretar representacións espaciais 
realizadas a partir de sistemas de referencia e de 
obxectos ou situacións familiares. 

MTB4.4.1. Representa a escola, o barrio ou a aldea 
mediante un plano ou esbozo. 

Representa a escola, o barrio ou a 
aldea mediante un plano ou esbozo. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.5. Identificar, resolver problemas da vida cotiá 
axeitados ao seu nivel, establecendo conexións 
entre a realidade e as matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados 
e reflexionando sobre o proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

MTB4.5.1. Resolve problemas xeométricos que 
impliquen dominio dos contidos traballados, 
utilizando estratexias heurísticas de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de 
exemplos contrarios), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e tomando decisión.  

Resolve problemas xeométricos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B4.5. Identificar, resolver problemas da vida cotiá 
axeitados ao seu nivel, establecendo conexións 
entre a realidade e as matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados 
e reflexionando sobre o proceso aplicado para a 
resolución de problemas. 

MTB4.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución 
de problemas: revisando as operacións utilizadas, 
as unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto, propoñendo 
outras formas de resolvelo. 

Busca diferentes formas de resolver 
un problema. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B5.1. Recoller e rexistrar unha información 
cuantificable, utilizando algúns recursos sinxelos de 

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e 
cuantitativos en situacións familiares. 

Identifica datos cualitativos e 
cuantitativos en situacións familiares.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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representación gráfica: táboas de datos, bloques de 
barras, diagramas lineais… comunicando a 
información. 

 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B5.2. Facer estimacións baseadas na experiencia 
sobre o resultado (posible, imposible, seguro, máis 
ou menos probable) de situacións sinxelas nas que 
interveña o azar e comprobar o dito resultado. 

MTB5.2.1. Realiza análise crítica e argumentada 
sobre as informacións que se presentan mediante 
gráficas estatísticas. 

Realiza análise crítica e argumentada 
sobre as informacións que se 
presentan mediante gráficas 
estatísticas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 
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Durante o primeiro trimestre impartiranse os seguintes estándares de aprendizaxe que quedaron pendentes do curso 2019-2020 pola alerta 
sanitaria Covid19. 

ESTÁNDARES PENDENTES ÁREA DE MATEMÁTICAS 3º E.P. 

BLOQUE 3. MEDIDA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

MTB3.1 MTB3.1.1. Identifica as unidades do sistema métrico decimal. Lonxitude, capacidade, 
masa ou peso. 

MTB3.1. MTB3.1.2. Mide con diferentes instrumentos elixindo a unidade máis axeitada para a 
expresión dunha medida. 

MTB3.2. 
 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple.  

MTB3.2.2. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 

MTB3.3. 

MTB3.3.1. Coñece e utiliza as equivalencias entre diversas unidades de medida da 
mesma magnitude. 
MTB3.3.2. Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos e as estratexias 
utilizadas en todos os procedementos realizados. 
MTB3.3.3. Resolve problemas da vida real utilizando as unidades de medida máis 
usuais. 

MTB3.4. 
 

MTB3.4.1. Resolve problemas da vida real utilizando as medidas temporais e as súas 
relacións. 

MTB3.6. MTB3.6.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas e de 
razoamento. 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

MTB4.4. MTB4.1.1. Coñece e identifica os elementos básicos dos corpos xeométricos (ángulo). 

MTB4.6. 
MTB4.6.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisando as 
operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto. 
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ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Criterio de avaliación Estándares 
Grao mínimo para superar a 
área 

Indicador mínimo de logro 
T 1 T 2 T 3 

CRITERIOS  PARA A 
CUALIFICACIÓN 
Instrumentos de 
avaliación / 
Procedementos de 
avaliación 

B1.1. Crear unha imaxe positiva de un mesmo 
tomando decisións meditadas e responsables, 
baseadas nun bo autoconcepto. 

 VSCB1.1.1. Expresa a percepción da súa 
propia identidade relacionando a 
representación que fai de un mesmo e a imaxe 
que expresan das demais persoas. 

Expresa a percepción da súa propia 
identidade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha visión 
positiva das súas propias calidades e 
limitacións. 

Manifesta verbalmente unha visión 
positiva das súas propias calidades e 
limitacións X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.2. Construír o estilo persoal baseándose 
na respectabilidade e na dignidade persoal. 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e ás demais persoas. 

Razoa o sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e ás demais 
persoas. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB1.2.2. Actúa de forma respectable e 
digna. 

Actúa de forma respectable e digna. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.3. Estruturar un pensamento efectivo e 
independente empregando as emocións de 
forma positiva. 

VSCB1.3.1. Reflexiona, sintetiza e estrutura os 
seus pensamentos. 

Estrutura os seus pensamentos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB1.3.2. Utiliza estratexias de 
reestruturación cognitiva, de xeito guiado, 
sobre situacións da súa realidade.  

Utiliza estratexias de reestruturación 
cognitiva, de xeito guiado, sobre 
situacións da súa realidade. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de 
decisións, á negociación e a resolución de 
conflitos, de xeito guiado. 

Aplica o autocontrol á toma de 
decisións, á negociación e a 
resolución de conflitos, de xeito 
guiado. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á vez que respecta os 
dos e das demais nas actividades 
cooperativas. 

Expresa os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á vez que 
respecta os dos e das demais nas 
actividades cooperativas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 
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B1.4.Desenvolver o propio potencial, 
mantendo unha motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos 
individuais e compartidos. 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o 
esforzo individual e colectivo para a 
consecución de obxectivos. 

Traballa en equipo valorando o 
esforzo individual e colectivo para a 
consecución de obxectivos. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB1.4.2. Asume as súas responsabilidades 
durante a colaboración. 

Asume as súas responsabilidades 
durante a colaboración. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB1.4.3 Realiza unha autoavaliación 
responsable da execución das tarefas. 

Realiza unha autoavaliación 
responsable da execución das tarefas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.5. Adquirir capacidades para tomar 
decisións de forma independente, manexando 
as dificultades para superar frustracións e 
sentimentos negativos ante os problemas. 

VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento creativo na 
análise de problemas e na formulación de 
propostas de actuación. 

Utiliza o pensamento creativo na 
análise de problemas e na formulación 
de propostas de actuación. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB1.5.2.Emprega estratexias para facer 
fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

Emprega estratexias para facer fronte 
á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.6. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais responsabilizándose 
do ben común. 

VSCB1.6.1.Participa na resolución de 
problemas escolares con seguridade e 
motivación. 

Participa na resolución de problemas 
escolares. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB1.6.2. Realiza propostas creativas e 
utiliza as súas competencias para abordar 
proxectos sobre valores sociais. 

Realiza propostas creativas e utiliza 
as súas competencias para abordar 
proxectos sobre valores sociais. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB1.6.3. Define e formula claramente 
problemas de convivencia. 

Define e formula claramente 
problemas de convivencia. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.7. Propoñerse desafíos e levalos a cabo 
mediante unha toma de decisión persoal, 
meditada e responsable, desenvolvendo un bo 
sentido do compromiso respecto a un mesmo 
e aos demais. 

VSCB.1 7.1.Sopesa as consecuencias das 
súas accións. 

Sopesa as consecuencias das súas 
accións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto 
e solidariedade cara aos demais en situacións 
formais e informais da interacción social. 

Desenvolve actitudes de respecto e 
solidariedade cara aos demais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º CURSO 2020-2021 
 

99  

B2.1. Expresar opinións, sentimentos e 
emocións, empregando coordinadamente a 
linguaxe verbal e non verbal. 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade e 
coherencia opinións, sentimentos e emocións. 

Expresar con claridade e coherencia 
opinións, sentimentos e emocións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os 
elementos da comunicación verbal e non 
verbal, en consonancia cos sentimentos. 

Emprega apropiadamente os 
elementos da comunicación verbal e 
non verbal, en consonancia cos 
sentimentos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal 
en relación coa non verbal en exposicións 
orais. 

Emprega a comunicación verbal en 
relación coa non verbal en exposicións 
orais. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os 
argumentos. 

Expón respectuosamente os 
argumentos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o 
pensamento de perspectiva con empatía. 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e 
entende a comunicación desde o punto de 
vista da persoa que fala. 

Escoita exposicións orais e entende a 
comunicación desde o punto de vista 
da persoa que fala. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB2.2.2. Realiza actividades cooperativas 
detectando os sentimentos e pensamentos 
que subxacen no que se está a dicir. 

Realiza actividades cooperativas 
detectando os sentimentos e 
pensamentos que subxacen no que se 
está a dicir. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais 
escoitando activamente, demostrando interese 
polas outras persoas. 

Colabora en proxectos grupais 
escoitando activamente, demostrando 
interese polas outras persoas. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar conversas 
cunha maneira de falar adecuada aos 
interlocutores e ao contexto, tendo en conta os 
factores que inhiben a comunicación para 
superar barreiras e os que permiten lograr 
proximidade. 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando 
expresións para mellorar a comunicación e 
facilitar o achegamento co seu interlocutor nas 
conversas. 

Comunícase empregando expresións 
para mellorar a comunicación e 
facilitar o achegamento co seu 
interlocutor nas conversas. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus 
interlocutores. 

Amosa interese polos seus 
interlocutores. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.4. Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias 
ideas e opinións. 

Expresa abertamente as propias ideas 
e opinións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 
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 VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. Emprega a linguaxe positiva. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.5. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas para atopar o 
mellor argumento. 

VSCB2.5.1. Relaciona diferentes ideas e 
opinións para atopar os seus aspectos 
comúns. 

Relaciona diferentes ideas e opinións 
para atopar os seus aspectos comúns. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.6. Establecer relacións interpersoais 
positivas empregando habilidades sociais. 

VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades 
sociais. 

Emprega diferentes habilidades 
sociais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB2.6.2. Participa activamente en 
actividades grupais e reflexiona sobre a súa 
contribución á cohesión dos grupos sociais 
aos que pertence. 

Participa activamente en actividades 
grupais e reflexiona sobre a súa 
contribución á cohesión dos grupos 
sociais aos que pertence. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.7. Actuar con tolerancia comprendendo e 
aceptando as diferenzas. 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas 
individuais. 

Respecta e acepta as diferenzas 
individuais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB2.7.2. Recoñece, identifica e expresa as 
calidades doutras persoas. 

Recoñece, identifica e expresa as 
calidades doutras persoas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.8. Contribuír á mellora do clima do grupo 
amosando actitudes cooperativas e 
establecendo relacións respectuosas. 

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas 
do grupo. 

Forma parte activa das dinámicas do 
grupo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións 
emocionais amigables, baseadas no 
intercambio de afecto e a confianza mutua. 

Establece e mantén relacións 
emocionais amigables, baseadas no 
intercambio de afecto e a confianza 
mutua. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.1. Resolver problemas en colaboración, 
poñendo de manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais e compartindo puntos de 
vista e sentimentos.  

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve 
problemas en colaboración. 

Desenvolve proxectos e resolve 
problemas en colaboración. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais compartindo puntos 
de vista e sentimentos durante a interacción 
social na aula. 

Pon de manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais compartindo puntos 
de vista e sentimentos durante a 
interacción social na aula. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 
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B3.2.Traballar en equipo favorecendo a 
interdependencia positiva e amosando 
condutas solidarias. 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para 
ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 

Amosa boa disposición para ofrecer e 
recibir axuda para a aprendizaxe. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente 
estratexias de axuda entre iguais. 

Emprega axeitadamente estratexias 
de axuda entre iguais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o 
traballo en equipo. 

Respecta as regras durante o traballo 
en equipo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB3.2.4. Emprega destrezas de 
interdependencia positiva. 

Emprega destrezas de 
interdependencia positiva 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.3. Implicarse na elaboración e no respecto 
das normas da comunidade educativa 
empregando o sistema de valores persoal que 
constrúe a partir dos valores universais. 

VSCB3.3.1. Percibe e verbaliza a necesidade 
de que existan normas de convivencia nos 
diferentes espazos de interacción social 

Percibe e verbaliza a necesidade de 
que existan normas de convivencia 
nos diferentes espazos de interacción 
social. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB3.3.2. Participa na elaboración das 
normas da aula. 

Participa na elaboración das normas 
da aula. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro 
escolar. 

Respecta as normas do centro 
escolar. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.4. Participar activamente na vida cívica de 
forma pacífica e democrática transformando o 
conflito en oportunidade, coñecendo e 
empregando as fases da mediación e usando 
a linguaxe positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e posicionamentos 
persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo 
construtivo, con axuda dunha persoa adulta. 

Resolve os conflitos de modo 
construtivo, con axuda dunha persoa 
adulta. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos e intencións 
nas relacións interpersoais. 

Manexa a linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos e 
intencións nas relacións interpersoais. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 
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 VSCB3.4.3. Analiza as emocións, sentimentos 
e posibles pensamentos das partes en conflito. 

Analiza as emocións, sentimentos e 
posibles pensamentos das partes en 
conflito. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.5. Comprender a importancia dos dereitos 
da infancia, valorando as condutas que os 
protexen. 

VSCB3.5.1. Argumenta a necesidade de 
protexer os dereitos básicos da infancia. 

Argumenta a necesidade de protexer 
os dereitos básicos da infancia. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB3.5.2. Xustifica a importancia de que 
todos os nenos e nenas reciban axuda. 

Xustifica a importancia de que todos 
os nenos e nenas reciban axuda. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 VSCB3.5.3. Razoa as consecuencias da 
explotación infantil e a trata de nenos e nenas. 

Razoa as consecuencias da 
explotación infantil. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B3.6. Comprender a correlación entre dereitos 
e deberes, valorando situacións reais en 
relación aos dereitos da infancia e 
respectando a igualdade de dereitos de nenos 
e nenas no contexto social. 

VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación 
entre dereitos e deberes. 

Xustifica a importancia de que todos 
os nenos e nenas reciban axuda. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

 VSCB3.6.2. Razoa a valoración de situacións 
reais expostas en internet, en relación aos 
dereitos da infancia. 

Razoa a valoración de situacións 
reais expostas en internet, en 
relación aos dereitos da infancia. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

 VSCB3.6.3. Expón mediante traballos de libre 
creación as conclusións da súa análise crítica 
das diferenzas na asignación de tarefas e 
responsabilidades na familia e na comunidade 
escolar en función do sexo. 

Expón mediante traballos de libre 
creación as conclusións da súa 
análise crítica das diferenzas na 
asignación de tarefas e 
responsabilidades na familia e na 
comunidade escolar en función do 
sexo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B3.7. Comprender e valorar a igualdade de 
dereitos de homes e mulleres, a 
corresponsabilidade nas tarefas domésticas e 
o coidado da familia, argumentando en base a 
procesos de reflexión, síntese e estruturación. 

VSCB3.7.1. Expón de forma argumentada a 
importancia de valorar a igualdade de dereitos 
de homes e mulleres, a corresponsabilidade 
nas tarefas domésticas e o coidado da familia. 

Expón de forma argumentada a 
importancia de valorar a igualdade de 
dereitos de homes e mulleres, a 
corresponsabilidade nas tarefas 
domésticas e o coidado da familia. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

 VSCB3.7.2. Realiza traballos de libre creación 
investigando casos de falta de 
corresponsabilidade no coidado da familia 
presentados nos medios de comunicación. 

Realiza traballos de libre creación 
investigando casos de falta de 
corresponsabilidade no coidado da 
familia presentados nos medios de 
comunicación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 
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B3.8. Realiza un uso responsable dos bens da 
natureza, comprendendo e interpretando 
sucesos, analizando causas e predicindo 
consecuencias. 

VSCB3.8.1. Amosa interese pola natureza que 
o rodea e séntese parte integrante dela. 

Amosa interese pola natureza que o 
rodea e séntese parte integrante dela. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

 VSCB3.8.2. Razoa os motivos da 
conservación dos bens naturais. 

Razoa os motivos da conservación 
dos bens naturais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

 VSCB3.8.3. Propón iniciativas para participar 
no uso adecuado de bens naturais razoando 
os motivos. 

Propón iniciativas para participar no 
uso adecuado de bens naturais 
razoando os motivos. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B3.9. Valorar as normas de seguridade viaria, 
analizando as causas e consecuencias dos 
accidentes de tráfico. 

VSCB3.9.1. Colabora en campañas escolares 
sobre a importancia do respecto das normas 
de educación viaria. 

Colabora en campañas escolares 
sobre a importancia do respecto das 
normas de educación viaria. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

 VSCB3.9.2. Investiga sobre as principais 
causas dos accidentes de tráfico coa axuda 
das novas tecnoloxías. 

Investiga sobre as principais causas 
dos accidentes de tráfico. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

 VSCB3.9.3. Expón as consecuencias de 
diferentes accidentes de tráfico. 

Expón as consecuencias de diferentes 
accidentes de tráfico. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 
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ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 
Criterio de avaliación Estándares Grao mínimo para superar a 

área 
Indicador mínimo de logro 

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIÓN 
Instrumentos de 
avaliación / 
Procedementos de 
avaliación 

B1.1. Comprender o sentido global de textos orais 
informativos dos medios de comunicación 
audiovisuais emitidos con claridade, de xeito directo 
e estilo sinxelo. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto 
xornalístico oral informativo dos medios de 
comunicación audiovisual, emitido de xeito claro, 
directo e sinxelo. 

Comprende as ideas principais dun 
texto xornalístico oral informativo dos 
medios de comunicación audiovisual, 
emitido de xeito claro, directo e 
sinxelo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.1. Comprender o sentido global de textos orais 
informativos dos medios de comunicación 
audiovisuais emitidos con claridade, de xeito directo 
e estilo sinxelo. 

LGB1.1.2. Elabora un breve resumo dun texto oral. Elabora un breve resumo dun texto 
oral. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.2. Utilizar de xeito guiado documentos 
audiovisuais valorándoos como instrumento de 
aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a documentos, 
audiovisuais e dixitais para obter a información 
necesaria para realizar traballos ou completar 
información. 

Accede de xeito guiado a documentos, 
audiovisuais e dixitais para obter a 
información necesaria para realizar 
traballos ou completar información. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.3. Comprender e producir textos orais propios do 
uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e intervindo 
coas propostas propias. 

Participa nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor 
e intervindo coas propostas propias. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.3. Comprender e producir textos orais propios do 
uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase e extrae 
o sentido global. 

Sigue unha exposición da clase e 
extrae o sentido global. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.3. Comprender e producir textos orais propios do 
uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais 
(explicacións sinxelas, exposicións, narracións...) 
presentando coherentemente a secuencia de ideas, 
feitos, vivencias e as súas opinións e preferencias, 
utilizando o dicionario se é preciso. 

Elabora e produce textos orais de 
maneira coherente. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.3. Comprender e producir textos orais propios do 
uso cotián ou do ámbito académico. 

LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo, así como 
nos debates. 

Participa no traballo en grupo, así 
como nos debates. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.4. Manter unha actitude de escoita activa, 
deixando falar os demais, sen anticiparse ao que 
van dicir e respectando as súas opinións. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das 
demais en actos de fala orais, sen interromper. 

Atende as intervencións dos e das 
demais en actos de fala orais, sen 
interromper. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 
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B1.4. Manter unha actitude de escoita activa, 
deixando falar os demais, sen anticiparse ao que 
van dicir e respectando as súas opinións. 

LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala. Respecta as opinións da persoa que 
fala. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas que rexen a 
interacción oral.  

LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos 
intercambios orais. 

Respecta as quendas de palabra nos 
intercambios orais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas que rexen a 
interacción oral.  

LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas 
participantes nos intercambios orais e é consciente 
da posibilidade de empregar a lingua galega en 
calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra 
dela.  

Respecta as opinións das persoas 
participantes nos intercambios orais e 
é consciente da posibilidade de 
empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou 
fóra dela. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas que rexen a 
interacción oral.  

LGB1.5.3. Emprega unha postura e xestualidade 
adaptada ao discurso, para reforzalo e facilitar a súa 
comprensión.  

Emprega unha postura e xestualidade 
adaptada ao discurso, para reforzalo e 
facilitar a súa comprensión. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas que rexen a 
interacción oral.  

LGB1.5.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción 
correctas: articulación e volume. 

Exprésase cunha pronuncia e dicción 
correctas: articulación e volume. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.5. Participar nas diversas situacións de 
intercambio oral que se producen na aula amosando 
valoración e respecto polas normas que rexen a 
interacción oral.  

LGB1.5.5. Participa na conversa formulando e 
contestando preguntas. 

Participa na conversa formulando e 
contestando preguntas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.6. Amosar interese por expresarse en público 
coherentemente, usando nexos básicos adecuados 
e presentando estratexias elementais para facer 
comprender a mensaxe. 

LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso oral 
coherente, na secuencia de ideas ou feitos 
utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 

Planifica e elabora un discurso oral 
coherente. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.6. Amosar interese por expresarse en público 
coherentemente, usando nexos básicos adecuados 
e presentando estratexias elementais para facer 
comprender a mensaxe. 

LGB1.6.2. Elabora un discurso oral cohesivo, 
utilizando algúns nexos básicos. 

Elabora un discurso oral cohesivo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.6. Amosar interese por expresarse en público 
coherentemente, usando nexos básicos adecuados 
e presentando estratexias elementais para facer 
comprender a mensaxe. 

LGB1.6.3. Amosa un discurso oral claro, cunha 
pronuncia e entoación axeitada e propia da lingua 
galega. 

Elabora un discurso oral claro 
utilizando a lingua galega. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.7. Elaborar textos sinxelos propios dos medios 
de comunicación mediante simulación. 

LGB1.7.1. Elabora textos sinxelos propios dos 
medios de comunicación mediante simulación. 

Elabora textos sinxelos propios dos 
medios de comunicación mediante 
simulación. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 
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B1.8. Reforzar a eficacia comunicativa das súas 
mensaxes orais, coa utilización de elementos 
propios da linguaxe xestual. 

LGB1.8.1. Utiliza a expresividade corporal para 
reforzar o sentido das súas producións orais. 

Utiliza a expresividade corporal para 
reforzar o sentido das súas producións 
orais. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.9. Amosar respecto e cooperación nas situacións 
de aprendizaxe en grupo. 

LGB1.9.1. Amosa respecto ás ideas dos e das 
demais e contribúe ao traballo en grupo. 

Amosa respecto ás ideas dos e das 
demais e contribúe ao traballo en 
grupo. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.10. Interesarse por amosar unha pronuncia e 
entoación adecuadas. 

LGB1.10.1. Interésase por expresarse oralmente 
coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto 
comunicativo. 

Interésase por expresarse oralmente 
coa pronuncia e entoación adecuada a 
cada acto comunicativo. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.11. Usar, dunha forma xeral, unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.11.1. Usa, dunha forma xeral, unha linguaxe 
non sexista. 

Usa, dunha forma xeral, unha linguaxe 
non sexista. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.11. Usar, dunha forma xeral, unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.11.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe 
respectuosa coas diferenzas. 

Usa, de maneira xeral, unha linguaxe 
respectuosa coas diferenzas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.12. Identificar variedades lingüísticas de 
carácter xeográfico en textos orais, sinalando as 
diferenzas fonéticas, morfolóxicas e léxicas máis 
evidentes. 

B1.12. Identificar variedades lingüísticas de carácter 
xeográfico en textos orais, sinalando as diferenzas 
fonéticas, morfolóxicas e léxicas máis evidentes. 

LGB1.12.1. Identifica diferenzas fonéticas e 
morfolóxicas moi evidentes en textos orais 
caracterizados pola súa orixe xeográfica. 

Identifica diferenzas fonéticas e 
morfolóxicas moi evidentes en textos 
orais caracterizados pola súa orixe 
xeográfica. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

 LGB1.12.2. Valora por igual as distintas variedades 
xeográficas da lingua galega e o estándar como 
variante unificadora. 

Valora por igual as distintas 
variedades xeográficas da lingua 
galega. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.13. Identificar a lingua galega con diversos 
contextos de uso oral. 

LGB1.13.1. Identifica o uso oral da lingua galega 
con diversos contextos profesionais: sanidade, 
educación, medios de comunicación, todo tipo de 
comercios. 

Identifica o uso oral da lingua galega 
con diversos contextos profesionais: 
sanidade, educación, medios de 
comunicación, todo tipo de comercios. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B1.13. Identificar a lingua galega con diversos 
contextos de uso oral. 

LGB1.13.2. Recoñece a validez da lingua galega 
para conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

Recoñece a validez da lingua galega 
para conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de soportes 
variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.1. Comprende a información relevante en 
textos propios de situacións cotiás e dos medios de 

Comprende a información relevante 
en textos propios de situacións cotiás 
e dos medios de comunicación social 

X X X 
PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
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comunicación social nos que esta se amose de 
forma evidente. 

nos que esta se amose de forma 
evidente. 

INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de soportes 
variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto 
(narrativo, descritivo, expositivo) adecuado á súa 
idade. 

Identifica as ideas principais dun texto 
(narrativo, descritivo, expositivo) 
adecuado á súa idade.  X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de soportes 
variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información 
concreta dun texto sinxelo, adecuado á súa idade. 

Busca, localiza e selecciona 
información concreta dun texto 
sinxelo, adecuado á súa idade. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de soportes 
variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, hipérboles e 
ironías evidentes, en textos de dificultade adecuada 
á súa idade. 

Interpreta, personificacións, hipérboles 
e ironías evidentes, en textos sinxelos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de soportes 
variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral dun texto e 
recoñece algúns mecanismos de cohesión 
(repeticións, sinónimos, anáforas pronominais 
sinxelas). 

Identifica a estrutura xeral dun texto e 
recoñece algúns mecanismos de 
cohesión.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de soportes 
variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.6. Emprega o dicionario para resolver as 
dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

Emprega o dicionario para resolver as 
dúbidas de vocabulario que atopa nos 
textos. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.1. Comprender, localizar e seleccionar 
información explícita en textos escritos de soportes 
variados (web infantís, libros, carteis). 

LGB2.1.7. Fai unha lectura rápida, selectiva ou 
integral en función das necesidades de cada 
momento. 

Fai unha lectura rápida, selectiva ou 
integral en función das necesidades 
de cada momento. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.2. Interpretar e comprender, de maneira xeral, a 
información procedente de gráficos, esquemas 
sinxelos e ilustracións en textos.  

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira 
xeral, a información de gráficos, esquemas sinxelos 
e ilustracións, relacionando esta co contido do texto 
que acompañan.  

Interpreta e comprende, de maneira 
xeral, a información de gráficos, 
esquemas sinxelos e ilustracións, 
relacionando esta co contido do texto 
que acompañan. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun 
texto sinxelo e esquematizar e resumir o seu 
contido. 

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais 
dun texto sinxelo. 

Realiza o subliñado das ideas 
principais dun texto sinxelo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun 
texto sinxelo e esquematizar e resumir o seu 
contido. 

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, 
indicando as ideas principais. 

Esquematiza as ideas dun texto 
sinxelo, indicando as ideas principais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 
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B2.3. Realizar o subliñado das ideas principais dun 
texto sinxelo e esquematizar e resumir o seu 
contido. 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. Realiza o resumo dun texto sinxelo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias para 
mellorar a lectura.  

LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o posible 
contido dun texto antes de lelo, axudándose do título 
e as ilustracións. 

Deduce, de maneira xeral, o posible 
contido dun texto antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.4. Utilizar, de maneira xeral, estratexias para 
mellorar a lectura.  

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave 
para acadar a comprensión, cando é preciso. 

Relé un texto e marca as palabras 
clave para acadar a comprensión, 
cando é preciso. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para 
obter información necesaria para a realización das 
súas tarefas. 

LGB2.5.1. Utiliza, de forma guiada, as tecnoloxías 
da información para obter información.  

Utiliza, de forma guiada, as 
tecnoloxías da información para obter 
información.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da información para 
obter información necesaria para a realización das 
súas tarefas. 

LGB2.5.2. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar 
a información dun texto. 

Utiliza dicionarios dixitais para 
interpretar a información dun texto. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en 
galego adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as palabras. Descodifica sen dificultade as 
palabras máis comúns. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en 
galego adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade e 
coa velocidade adecuada.  

Le textos en voz alta, sen dificultade e 
coa velocidade adecuada. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en 
galego adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa idade e aos 
seus intereses, en silencio e sen dificultade. 

Le textos, adaptados á súa idade e 
aos seus intereses, en silencio e sen 
dificultade. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, textos en 
galego adaptados aos seus intereses. 

LGB2.6.4. Fai lecturas dramatizadas de textos. Fai lecturas dramatizadas de textos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.7. Coñecer o funcionamento da bibliotecas de 
aula, centro, así como as virtuais, colaborando no 
seu coidado e mellora, e participar en actividades 
literarias. 

LGB2.7.1. Usa a biblioteca de aula con certa 
autonomía, para obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e mellora. 

Usa a biblioteca de aula con certa 
autonomía, para obter datos e 
informacións, e colabora no seu 
coidado e mellora. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 
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B2.7. Coñecer o funcionamento da bibliotecas de 
aula, centro, así como as virtuais, colaborando no 
seu coidado e mellora, e participar en actividades 
literarias. 

LGB2.7.2. Identifica o funcionamento da biblioteca 
de aula, de centro, así como as virtuais e colabora 
no seu coidado e mellora. 

Identifica o funcionamento da 
biblioteca de aula, de centro, así como 
as virtuais e colabora no seu coidado 
e mellora. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.7. Coñecer o funcionamento da bibliotecas de 
aula, centro, así como as virtuais, colaborando no 
seu coidado e mellora, e participar en actividades 
literarias. 

LGB2.7.3. Participa en actividades literarias do 
centro. 

Participa en actividades literarias do 
centro. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.8. Ter interese por ter unha biblioteca propia. LGB2.8.1. Amosa interese pola conservación e 
organización dos seus libros. 

Amosa interese pola conservación e 
organización dos seus libros. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.9. Amosar interese polos textos escritos como 
fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.  

LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura como fonte 
de aprendizaxe e medio de comunicación. 

Amosa interese pola lectura como 
fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B2.10. Amosar certa autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do seu interese, 
así como ser quen de expresar preferencias.  

LGB2.10.1. Amosa certa autonomía lectora e 
capacidade de seleccionar textos do seu interese. 

Amosa certa autonomía lectora e 
capacidade de seleccionar textos do 
seu interese. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B2.10. Amosar certa autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do seu interese, 
así como ser quen de expresar preferencias.  

LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e 
valoracións sobre as lecturas feitas. 

Expresa, de maneira sinxela, opinións 
e valoracións sobre as lecturas feitas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de 
comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e 
estruturando a información.  

Elebora borradores de textos que vai 
escribir. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, 
con coherencia xeral e de xeito creativo. 

Elabora textos de xeito coherente e 
creativo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os signos de 
puntuación (punto, coma, punto e coma, dous 
puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación 
e interrogación). 

Utiliza signos de puntuación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma 
lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe. 

Utiliza regras básicas de ortografía e 
acentuación. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. Proba obxectiva. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.5. Escribe textos propios seguindo o 
proceso de planificación, redacción, revisión e 
elabora borradores. 

Elebora borradores de textos que vai 
escribir. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.1. Usar, de maneira xeral, as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do texto. 

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de 
textos. 

Usa o dicionario durante a elaboración 
de textos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 
que permitan narrar, describir e resumir emocións e 
informacións relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos dos medios de 
comunicación. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos 
propios da vida cotiá e académica, imitando 
modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes 
curtas, normas de convivencia,avisos, instrucións… 

Elabora, en diferentes soportes, textos 
propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario de 
clase. 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 
que permitan narrar, describir e resumir emocións e 
informacións relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos dos medios de 
comunicación. 

LGB3.2.2. Redacta textos sinxelos xornalísticos 
(noticias) e publicitarios (anuncios e carteis). 

Redacta textos sinxelos xornalísticos 
(noticias) e publicitarios (anuncios e 
carteis) imitando modelos.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 
que permitan narrar, describir e resumir emocións e 
informacións relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos dos medios de 
comunicación. 

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos 
(narrativos, expositivos, descritivos) seguindo un 
guión establecido. 

Elabora diferentes tipos de textos 
(narrativos, expositivos, descritivos) 
seguindo un guión establecido.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 
que permitan narrar, describir e resumir emocións e 
informacións relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos dos medios de 
comunicación. 

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando 
algúns elementos de cohesión. 

Escribe textos coherentes 
empregando algúns elementos de 
cohesión.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía 
que permitan narrar, describir e resumir emocións e 
informacións relacionadas con situacións cotiás e 
aqueles que sexan característicos dos medios de 
comunicación. 

LGB3.2.5. Resume o contido de textos sinxelos 
propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos 
medios de comunicación. 

Resume o contido de textos sinxelos 
propios do ámbito da vida persoal ou 
familiar ou dos medios de 
comunicación. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B3.3. Elaborar textos do ámbito académico para 
obter, organizar e comunicar información. 

LGB3.3.1. Elabora por escrito textos moi sinxelos do 
ámbito académico (cuestionarios, resumos, informes 
sinxelos, descricións, explicacións...) para obter, 
organizar e comunicar información. 

Elabora por escrito textos moi sinxelos 
do ámbito académico para obter, 
organizar e comunicar información.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: Diario 
de clase. 

B3.4. Elaborar textos sinxelos que combinen a 
linguaxe verbal e a non verbal. 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, 
anuncios, cómic. 

Elabora textos sinxelos que combinan 
a linguaxe verbal e non verbal: carteis 
publicitarios, anuncios, cómic. 

 X  
PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B3.5. Usar, de xeito guiado, programas informáticos 
de procesamento de texto. 

LGB3.5.1. Usa, de xeito guiado, programas 
informáticos de procesamento de texto. 

Usa, de xeito guiado, programas 
informáticos de procesamento de 
texto.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B3.6. Utilizar recursos gráficos e paratextuais que 
faciliten a comprensión dos textos. 

LGB3.6.1. Usa recursos sinxelos gráficos e 
paratextuais (ilustracións, subliñados, gráficos e 
tipografía) para facilitar a comprensión dos textos e 
ilustrar o seu contido. 

Ilustra textos que escribe. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos 
en calquera soporte e valorar a lingua escrita como 
medio de comunicación. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo 
as normas básicas de presentación establecidas: 
marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 
caligráfica, interliñado… en calquera soporte. 

Coida a presentación dos textos 
seguindo as normas básicas de 
presentación establecidas: marxes, 
disposición no papel, limpeza, 
calidade caligráfica, interliñado… en 
calquera soporte. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B3.7. Coidar a presentación dos traballos escritos 
en calquera soporte e valorar a lingua escrita como 
medio de comunicación. 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación e como medio de obtención e 
coñecemento. 

Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación e como medio de 
obtención e coñecemento. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso 
da lingua. 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos 
traballados e recoñece nestes enunciados, palabras 
e sílabas. 

Diferencia entre enunciado, palabra e 
sílaba. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso 
da lingua. 

LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, 
pasado e futuro) en formas verbais dadas. 

Identifica o tempo verbal. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso 
da lingua. 

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman 
cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das 
átonas. 

Diferencia as sílabas que conforman 
cada palabra, diferenciando a sílaba 
tónica das átonas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 
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B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso 
da lingua. 

LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos, 
adxectivos determinantes e cuantificadores. 

Identifica nun texto substantivos, 
adxectivos determinantes e 
cuantificadores. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical 
básica, como apoio á comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso 
da lingua. 

LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras 
dadas e cámbiao. 

Sinala o xénero e número de palabras 
dadas e cámbiao. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas 
xerais e as de acentuación en particular, apreciando 
o seu valor social e a necesidade de cinguirse a 
elas. 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de 
acentuación. 

Coñece as normas de acentuación. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas 
xerais e as de acentuación en particular, apreciando 
o seu valor social e a necesidade de cinguirse a 
elas. 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas 
básicas, aplicándoas nas súas producións escritas. 

Coñece e aplica normas ortográficas 
básicas. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.2. Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas 
xerais e as de acentuación en particular, apreciando 
o seu valor social e a necesidade de cinguirse a 
elas. 

LGB4.2.3. Valora a importancia do dominio da 
ortografía para asegurar unha correcta 
comunicación escrita entre as persoas falantes 
dunha mesma lingua e para garantir unha adecuada 
interpretación dos textos escritos. 

Valora a importancia do dominio da 
ortografía para asegurar unha correcta 
comunicación escrita. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de 
puntuación, así como construír correctamente as 
oracións desde o punto de vista sintáctico, nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de 
puntuación. 

Emprega con correccións os signos de 
puntuación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de 
puntuación, así como construír correctamente as 
oracións desde o punto de vista sintáctico, nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada 
nas súas producións. 

Usa unha sintaxe elemental adecuada 
nas súas producións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 
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B4.3. Utilizar correctamente as regras de 
puntuación, así como construír correctamente as 
oracións desde o punto de vista sintáctico, nas 
producións orais e escritas. 

LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas 
morfosintácticas de colocación do pronome átono. 

Construe correctamente oracións 
utilizando pronomes átonos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.4. Recoñecer e empregar os conectores básicos. LGB4.4.1. Usa diversos conectores básicos entre 
oracións: adición, causa, oposición, contradición... 

Usa diversos conectores básicos entre 
oracións: adición, causa, oposición, 
contradición... 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B4.5. Identificar intuitivamente o suxeito e o 
predicado, así como o papel semántico do suxeito, 
para mellorar a comprensión e a produción de 
textos. 

LGB4.5.1. Identifica intuitivamente, en oracións 
sinxelas, o papel semántico do suxeito. 

Identifica intuitivamente, en oracións 
sinxelas, o papel semántico do 
suxeito. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B4.5. Identificar intuitivamente o suxeito e o 
predicado, así como o papel semántico do suxeito, 
para mellorar a comprensión e a produción de 
textos. 

LGB4.5.2. Sinala intuitivamente o verbo e os seus 
complementos, especialmente o suxeito, en 
oracións.  

Sinala o suxeito e o predicado nunha 
oración. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática. Probas 
específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.6. Usar o dicionario en papel ou dixital, con certa 
autonomía. 

LGB4.6.1. Usa, con certa autonomía, o dicionario en 
papel ou dixital. 

Usa, con certa autonomía, o dicionario 
en papel ou dixital. 

X   

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B4.7. Identificar palabras compostas e derivadas, 
así como sinónimos, antónimos e palabras 
polisémicas de uso habitual, para comprender e 
producir textos. 

LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e 
compostas, identificando e formando familias de 
palabras. 

Recoñece palabras derivadas e 
compostas, identificando e formando 
familias de palabras. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática. Probas 
específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.7. Identificar palabras compostas e derivadas, 
así como sinónimos, antónimos e palabras 
polisémicas de uso habitual, para comprender e 
producir textos. 

LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, 
palabras polisémicas de uso habitual. 

Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, palabras polisémicas de 
uso habitual.  X  

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática. 
Probas específicas. 
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INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B4.8. Valorar a lingua galega dentro da realidade 
plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

LGB4.8.1. Identifica e valora a lingua galega dentro 
da realidade plurilingüe e pluricultural de España e 
de Europa. 

Identifica e valora a lingua galega 
dentro da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de Europa. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B4.9. Establecer relacións elementais entre as 
diversas linguas que utiliza ou está a aprender o 
alumnado. para reflexionar sobre como mellorar os 
seus procesos comunicativos na lingua galega. 

LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita as 
interferencias entre as linguas que está a aprender.  

Evita as interferencias entre as linguas 
que está a aprender. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B4.9. Establecer relacións elementais entre as 
diversas linguas que utiliza ou está a aprender o 
alumnado. para reflexionar sobre como mellorar os 
seus procesos comunicativos na lingua galega. 

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e 
semellanzas elementais sintácticas, ortográficas, 
morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas que 
coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio 
para a súa aprendizaxe. 

Identifica diferenzas, regularidades e 
semellanzas elementais sintácticas, 
ortográficas, morfolóxicas e léxicas 
entre todas as linguas que coñece 
e/ou está a aprender. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar 
textos procedentes da literatura popular galega, así 
como da literatura galega en xeral. 

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos 
procedentes da literatura popular oral galega 
(adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos) 
e da literatura galega en xeral. 

Escoita, memoriza e reproduce textos 
procedentes da literatura popular oral 
galega. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática.  
 

INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B5.1. Escoitar, memorizar, reproducir e valorar 
textos procedentes da literatura popular galega, así 
como da literatura galega en xeral. 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral 
ou non) como fonte de coñecemento da nosa cultura 
e como recurso de gozo persoal. 

Valora os textos da literatura galega 
(oral ou non) como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de gozo persoal. X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 
literatura actual, en diferentes soportes. 

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego 
da literatura infantil, adaptacións breves de obras 
clásicas e literatura actual, en diferentes soportes. 

Le en silencio obras e textos en 
galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas 
e literatura actual, en diferentes 
soportes 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B5.2. Ler textos e obras en galego da literatura 
infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 
literatura actual, en diferentes soportes. 

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego 
da literatura infantil, adaptacións breves de obras 
clásicas e literatura actual e en diferentes soportes. 

Le en voz alta obras e textos en 
galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras clásicas 
e literatura actual e en diferentes 
soportes. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 
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B5.3. Identificar o xénero literario ao que pertence 
uns textos dados. 

LGB5.3.1. Identifica o xénero literario ao que 
pertencen uns textos dados: narrativa, poesía e 
teatro. 

Identifica o xénero literario ao que 
pertencen uns textos dados: narrativa, 
poesía e teatro. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación 
sistemática. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. Proba 
obxectiva. 

B5.4. Recrear e compoñer poemas e relatos a partir 
de modelos sinxelos. 

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a 
partir de modelos sinxelos, para comunicar 
sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, 
estados de ánimo ou lembranzas. 

Elabora poemas a partir de modelos 
dados. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B5.5. Participar activamente en dramatizacións de 
situacións e de textos literarios adaptados á súa 
idade. 

LGB5.5.1. Participa activamente en dramatizacións 
de situacións e de textos literarios adaptados á súa 
idade. 

Participa activamente en 
dramatizacións de situacións e de 
textos literarios adaptados á súa 
idade. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B5.6. Valorar a literatura en calquera lingua, como 
vehículo de comunicación, fonte de coñecemento 
doutros mundos, tempos e culturas, e como recurso 
de gozo persoal. 

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, 
como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento doutros mundos, tempos e culturas, e 
como recurso de gozo persoal. 

Valora a literatura en calquera lingua, 
como vehículo de comunicación, fonte 
de coñecemento doutros mundos, 
tempos e culturas, e como recurso de 
gozo persoal. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 

B5.7. Amosar interese, respecto e tolerancia ante as 
diferenzas persoais, sociais e culturais. 

LGB5.7.1. Amosa curiosidade por coñecer outros 
costumes e formas de relación social, respectando e 
valorando a diversidade cultural. 

Amosa curiosidade por coñecer outros 
costumes e formas de relación social, 
respectando e valorando a diversidade 
cultural. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: 
Observación sistemática.  
 
INSTRUMENTOS: 
Diario de clase. 
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Durante o primeiro trimestre impartiranse os seguintes estándares de aprendizaxe que quedaron pendentes do curso 2019-2020 pola alerta 
sanitaria Covid19. 

ESTÁNDARES PENDENTES LINGUA GALEGA E LITERATURA 3º E.P. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

LG-B1.1 LGB1.1.2. Identifica quen, que e onde nunha noticia. 

LGB1.7 LGB1.7.1. Elabora textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación 
mediante simulación. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

LG-B2.1 LGB2.1.4. Interpreta, personificacións e hipérboles en textos sinxelos. 

LG-B2.1 LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, 
expositivo). 

LG-B2.3 LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. 

LG-B2.5 LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter 
información e modelos para a lectura. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

LG-B3.2 LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos (noticias) e publicitarios (anuncios e carteis) 
de xeito creativo. 

LG-B3.4 LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómics. 
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BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

LG-B4.3 LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de colocación do 
pronome átono. 

LG-B4.7 LGB4.7.1. Valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. 

LG-B4.8 LGB4.8.1. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, 
morfolóxicas e léxicas moi evidentes e básicas entre todas as linguas que coñece e/ou 
está a aprender, como punto de apoio para a súa aprendizaxe. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

LGB5.4 LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou 
lembranzas. 

LGB5.5 LGB5.5.1. Participa activamente en dramatizacións de situacións e de textos literarios. 

LG-B5.7 LGB5.7.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación 
social, respectando e valorando a diversidade cultural. 
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6.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS  

A metodoloxía didáctica a levar a cabo na aula constará cuns principios metodolóxicos comúns 
a por en práctica en todas as áreas do currículo. Estes principios nos que nos baseamos son: 
 

Desde a perspectiva epistemolóxica das diferentes áreas de coñecemento: 

• Non todos coñecemos igual en todo momento. 

• En cada momento hai influencias sobre o coñecemento que proveñen das experiencias 
previas e das situacións novas. 

• O coñecemento é o resultado da interacción entre as experiencias previas e as 
situacións novas; polo que, máis que transmitirse, constrúese mediante a práctica, co 
cal se pon de relevo o seu carácter construtivista, social e interactivo. 

• Calquera coñecemento pode ter diferentes lecturas, significados e presentacións, que 
poden ser todos obxectivos. Ensinar/aprender supón contrastar perspectivas, 
enriquecer esquemas conceptuais con novas contribucións por parte de todos, superar 
as lagoas e emendar os erros. 

• O ensino debe buscar interaccións cada vez máis ricas e significativas entre os 
elementos proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuais…), mediadores 
(docentes, compañeiros, pais), métodos (didácticas: xeral e especiais) e situacións ou 
feitos (da vida cotiá, descubrimentos, centros de interese…): globalidade e 
significatividade. 

 

Desde a perspectiva psicolóxica: 

• Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado: 

• Das súas características evolutivo-madurativas específicas, en xeral. 

• Do seu nivel de competencia cognitiva e metacognitiva. 

• Dos coñecementos previamente construídos. 

• Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas: 

• Diagnosticando os coñecementos previos que posúe. 

• Conectando e integrando os contidos e estratexias previos cos novos por vivir e 
aprender. O alumnado, co que sabe e grazas á maneira como o profesor ou a profesora 
lle presentan a información, reorganiza o seu coñecemento entrando en novas 
dimensións, transferindo ese coñecemento a outras situacións, descubrindo os 
principios e procesos que o explican, mellorando a súa capacidade organizativa 
comprensiva para outras experiencias, ideas, valores e procesos de pensamento que 
vai adquirir dentro e fóra da aula. 

• Favorecer a aprendizaxe autónoma: 

• Desenvolvendo o profesorado un modelo curricular de natureza procesual que asegure 
que o alumnado realice aprendizaxes significativas por si mesmos, aprendendo a 
aprender, adquirindo estratexias cognitivas e metacognitivas que favorezan o 
asentamento dunha boa memoria comprensiva (semántica). Modelo que, partindo do 
establecemento de redes conceptuais que permitan representar toda a estrutura da 
materia de xeito sinxelo e claro, das cales se poidan formar os esquemas conceptuais 
e cognitivos oportunos, permita a xeración de mapas cognitivos que establezan 
relacións entre os distintos contidos e faciliten a percepción da súa estrutura ao dar 
resposta adecuada aos tres interrogantes que a ciencia se fai: que (descrición) e os seus 
detalles (cales, como, onde e cando), porque (explicación) e para que (intervención). 
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• Modificando progresivamente os esquemas previos do coñecemento dos alumnado 
desde o saber cotián ata o saber científico. 

• Potenciar a actividade: 

• Facilitando a reflexión á hora da acción. 

• Posibilitando que o alumno e a alumna cheguen a facer aquelas actividades que aínda 
non son capaces de realizar sós, pero si coa axuda conveniente (zona de 
desenvolvemento potencial). 

 

Desde a perspectiva pedagóxica: 

• Partir da avaliación inicial, específica e global: 

• Das súas aptitudes e actitudes. 

• Das súas necesidades e intereses. 

• Dos seus coñecementos previos, xerais e por áreas. 

• Motivar axeitadamente: 

• Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, partindo das súas 
propias experiencias. 

• Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas relacións. 

• Espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender, 
especialmente a través dunha atribución causal positiva, tanto do profesorado como do 
propio alumnado. 

• Analizar os esquemas previos de coñecemento: 

• Asegurando que se posúnos requisitos básicos para poder abordar a seguinte nova 
aprendizaxe. 

• Reforzando os conceptos previos máis débiles e sensibles. 

• Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos 
coñecementos: 

• Incorporando mediante a actitude docente o exemplo adecuado que se debe seguir 
(currículo implícito ou latente). 

• Facilitando que poida desenvolver a súa actividade coa mínima axuda necesaria. 
Consolidando os enlaces entre os coñecementos previos e os novos. 

• Estruturando e dosificando os novos contidos conceptuais de forma apropiada (redes, 
esquemas e mapas). 

• Promovendo a funcionalidade das aprendizaxes, aplicándoas e transferíndoas a outras 
situacións ou contidos diferentes. 

• Tendo moi en conta os coñecementos de cada materia, respectando a súa estrutura 
epistemolóxica, a súa lóxica interna específica e os avances do momento. 

 

Especificamente, estes principios deben facilitar: 
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• A conexión co nivel de desenvolvemento real e potencial do alumnado atendendo ás 
súas diferenzas individuais e partindo do próximo para chegar ao afastado. Esta 
atención á diversidadee requirirá a elaboración de programas específicos que asuman 
a función compensadora que pretenda Educación Primaria. 

• A comunicación a través do diálogo e a apertura a outras formas de pensar e obrar. 

• Un clima afectivo rico en vivencias baseadas no respecto mutuo, que procure a 
motivación necesaria para espertar, manter e incrementar o interese dos alumnos e das 
alumnas. 

• Progreso do xeral ao particular, de forma cíclica, en función do pensamento globalizado 
do alumno e da alumna, integrando as áreas coa formulación de contidos conceptuais, 
procedementais e actitudinais comúns, tendo en conta a transversalidade do currículo. 

• A adaptación da acción educativa ás diferenzas persoais (capacidade, intereses e ritmo 
de aprendizaxe), como base do desenvolvemento integral e autónomo. 

• Espírito de grupo co exercicio da participación e a cooperación, practicando a 
aprendizaxe grupal, a interacción e a interrelación de iguais e de discentes e docente. 

• A organización de contidos, de xeito que exista harmonía entre as metas e os medios 
que se utilizan para acadalas. 

• A actividade constante do alumno e da alumna, xa que se entende como ferramenta 
básica da aprendizaxe autorregulada. 

• A flexibilidadadecuada nas diversas situacións de aprendizaxe, tanto na selección da 
metodoloxía máis aconsellable en cada caso como nos aspectos organizativos espazo-
temporais. 

• A aprendizaxe construtivo-significativa, partindo da consolidación do saber anterior e do 
reforzo daquel que permita enlazar os organizadores previos co novo coñecemento que 
se debe adquirir. 

•  O xogo como elemento motivador fundamental na construción da moralidade, xa que 
regula o paso da heteronomía á autonomía persoal e social. 

• A creatividade como forma diversificada e enriquecedora de comunicación. 

• Tránsito desda formación de conceptos e a aplicación de procedementos á construción 
de hábitos e á definición dactitudes, culminando a consolidación de valores e respecto 
das normas. 

• Contacto escola-familia como marco afectivo-efectivo de relacións e, por extensión, de 
toda a comunidade educativa. 

 

Agrupamento do alumnado    

A diversidade de agrupamentos proporciona unha mellor explotación das actividades 
escolares e constitúe un instrumento de adecuación metodolóxica ás necesidades dos 
alumnos. 

Estes serán os agrupamentos máis empregados nas aulas segundo as características e 
necesidades do alumnado e o tipo de actividade a desenvolver: 
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• Aula 

• Gran grupo 

• Pequeno grupo ou parella 

• Obradoiros 

• Equipos de traballo cooperativo 

• Grupos de actividade 

 

Organización dos espazos 

• Espazos propios do grupo (aula): cada titor/a organizará o espazo na súa aula como 
crea conveniente para o desenvolvemento da actividade lectiva tendo en conta variables 
como idade e agrupamento do alumnado, mobiliario, iluminación, temperatura, materiais 
existentes na aula… Se nunha aula imparten actividades lectivas outros/as mestres/as 
ademais do/a titor/a, estes tentarán de axudar aos especialistas na disposición de 
material común: tal como o ordenador ou canón retroproxectores. E os mestres 
especialistas á súa vez tentarán deixar a distribución das cadeiras e mesas tal e como 
as tiña o/a mestra titor/a. 

• Espazos compartidos polo alumnado: o alumnado de Primaria comparte espazos co 
alumnado doutras etapas educativas dentro do centro e, asemade, utilizan 
habitualmente outros espazos, tanto interiores do centro educativo como exteriores. 
Algúns destes espazos son os seguintes: 

• Biblioteca. 

• Sala de informática. 

• Aula de música. 

• Pavillón polideportivo (no exterior do centro) 

• Aula de audiovisuais. 

Normas específicas relativas a metodoloxías na aula e programacións según o 
protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non 
universitario de galicia para o curso 2020-2021 versión 16-09-2020 30.1  

A metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia será utilizar a aula 
virtual do centro https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/aulavirtual/ ademáis dos 
correos creados para os alumnos no dominio @ceipsanmarcos.es coordinandonos tódolos 
mestres que participan na súa ensinanza-aprendizaxe. 
No caso de que o alumnado non poida seguir a ensinanza telemática poñeríao en 
coñecemento da dirección do colexio para artellar algunha solución, por exemplo: 

• involucrar aos servizos sociais do concello 

• imprimir o material e que vaian recollelo ao centro. 
Os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso 
polo alumnado será utilizar a aplicación Abalar móbil e o correo individual de cada alumno/a 
que teñen no dominio @ceipsanmarcos.es. 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/aulavirtual/
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Organización dos tempos  

As previsións de traballo na aula e no centro escolar deben axustarse realmente ao tempo 
dispoñible. Por iso é preciso realizar unha temporizacion que inclúa a elaboración dun horario 
xeral, co correspondente desenvolvemento das áreas e dun horario da actividade docente, no 
que se terán en conta as restantes actividades organizativas do centro. 
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7.- RECURSOS E MATERIAIS DIDÁCTICOS  

Con carácter xeral empregaranse os seguintes: 
• Taboleiro dixital e ordenador da aula. 
• Libros do alumnado. 
• Cadernos de traballo. 
• Láminas e murais. 
• Xogos didácticos. 
• Materiais elaborados polos mestres e/ou o alumnado. 
• Material persoal dos alumnado (contos, revistas, enciclopedias, libros musicais, etc.). 
• Recursos didácticos dixitais: revistas, xornais, enciclopedias, blogs, xogos, contos, 

vídeos educativos… 
• Material manipulativo específico das áreas. 
• Material funxible (papel, ceras, cartolinas, tesoiras, lapis...). 
• Material de refugallo. 
• Biblioteca de aula e de centro. 
• Aula de informática. 
• A aplicación Abalar móbil. 
• Correo do dominio @ceipsanmarcos.es 
• Aula virtual do centro: “https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/aulavirtual/” 
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8.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO  
 

CIENCIAS NATURAIS 
CNB1.1.3. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións. 
CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o vocabulario que corresponde a cada un dos bloques de contidos. 
CNB2.1.1. Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do organismo.  
CNB2.1.2. Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co medio e as formas de coidalos.  
CNB2.3.1. Clasifica e diferencia alimentos en función dos nutrientes principais. 
CNB2.3.2. Identifica sistemas de conservación alimentaria. 
CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados 
do seu contorno, con criterio científico. 
CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica plantas do seu contorno, con criterio 
científico.  
CNB3.2.1. Coñece e explica as funcións de relación, reprodución e alimentación. 
CNB4.1.1. Identifica e coñece a intervención da enerxía nos cambios da vida cotiá.  
CNB4.1.2. Explica algunhas características e propiedades do aire e as actuacións necesarias para evitar a súa 
contaminación. 
CNB4.2.1. Investiga e explica o comportamento de certos corpos diante da luz.  
CNB4.2.2. Identifica forzas coñecidas que fan que os obxectos se movan ou se deformen a través de experiencias 
ou pequenas investigacións. 
CNB4.3.1. Compara densidades de diferentes substancias de uso cotián con respecto á auga e presenta conclusións 
en diferentes soportes. 
CNB4.3.2. Identifica e prepara algunhas mesturas de uso doméstico. 
CNB5.1.1. Manipula e identifica algunhas máquinas e aparellos sinxelos e habituais na vida cotiá, analizando o seu 
funcionamento.  
CNB5.1.2. Coñece a enerxía que empregan as máquinas de uso habitual e explica a importancia da ciencia e a 
tecnoloxía na vida cotiá. 
CNB5.2.1. Identifica e describe oficios en función dos materiais, das ferramentas e das máquinas que empregan.  
CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao deseño e á construción dalgún obxecto ou aparello sinxelo, empregando 
operacións matemáticas no cálculo previo, así como as tecnolóxicas: unir, cortar, pegar...  

 
CIENCIAS SOCIAIS 

CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias 
sociais. 
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. 
CSB2.1.1 Coñece e define a formación da litosfera e a dinámica de placas tectónicas e as súas consecuencias. 
CSB2.2.1.Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios e globos 
terráqueos identificando polos, eixe e hemisferios. 
CSB2.3.1.Localiza diferentes puntos da Terra empregando os paralelos e meridianos e as coordenadas xeográficas. 
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. 
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. 
CSB2.5.2.Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e confecciona e interpreta gráficos sinxelos 
de temperaturas e precipitacións.  
CSB2.5.3.Interpreta e elabora sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os seus elementos principais. 
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. 
CSB2.6.2.Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas. 
CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un deles.  
CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns dos seus tipos. 
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. 
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CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en Galicia e as súas vertentes hidrográficas. 
CSB2. 8.2 Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de Galicia. 
CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción humana neste. 
CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e o consumo responsable. 
CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos na Constitución 
para o exercicio da cidadanía activa e convivencia pacífica. 
CSB3.2.1.Identifica as principais institucións de Galicia e do Estado español e describe as súas funcións. 
CSB3.2.2.Identifica a división de poderes do Estado e cales son as atribucións recollidas na Constitución para cada 
un deles. 
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. 
CSB3.4.1.Recoñece, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, política e lingüística 
nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural. 
CSB3.5.1.Define demografía e comprende os principais conceptos demográficos. 
CSB3.5.2.Elabora gráficos sinxelos a partires de datos demográficos de obtidos en diversas fontes de información. 
CSB3 6.1.Explica normas básicas de circulación e as consecuencias derivadas do descoñecemento ou 
incumprimento destas. 
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 
condutora...) 
CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e historia, asociándoa as distintas idades aos feitos que marcan o seu 
inicio e final.  
CSB4.1.2.Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a gandería, como descubrimentos que 
cambiaron profundamente as sociedades humanas. 
CSB4.2.1.Recoñece a importancia dos restos arqueolóxicos e materiais que produce unha sociedade como fontes 
para coñecer o noso pasado, con especial relevancia da escritura. 
CSB4.3.1.Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos situándoos como 
sucesivos a.C o d.C 
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.  
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. 
CSB4.4.2.Explica aspectos relacionados coa forma de vida, organización social e cultura das distintas épocas 
históricas estudadas.  
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. 
CSB4.4.4.Data a Idade Antiga e describe as características básicas da vida naquel tempo, en especial as referidas 
á romanización. 
 

ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 
LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á comprensión literal. 
CB2.2.2. Resume textos lidos, de diferente tipoloxía, adecuados a súa idade e reflectindo a estrutura e destacando 
s ideas principais. 
LCB2.3.2. Identifica as palabras clave dun texto. 
LCB4.1.1. Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao nome, substituír 
ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou estados. 
LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas formas persoais e non persoais do modo 
indicativo e subxuntivo dos verbos ao producir textos orais e escritos. 
LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras. 
LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos ou frases feitas na expresión oral e escrita. 
LCB4.2.2. Recoñece prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas. 
LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto. 
LCB4.2.5. Recoñece a oración simple, distingue suxeito e predicado. 
LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas básicas nas súas producións escritas. 
LCB 5.3.1. Utiliza, de xeito guiado, comparacións, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios. 
LCB 5.4.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir 
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de pautas ou modelos dados. 
 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada. 
MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións. 
MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as 
centésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 
MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números naturais e decimais, interpretando o valor de posición de cada 
unha das súas cifras. 
MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas. 
MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na resolución de problemas 
contextualizados.  
MTB2.3.3. Realiza operacións con números decimais na resolución de problemas contextualizados. 
MTB2.4.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división (de ata dúas cifras) 
con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e en 
situacións cotiás. 
MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir calquera 
número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir de múltiplos de 5, 25 e 50. 
MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun cálculo valorando a resposta. 
MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os 
instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a 
estratexia utilizada. 
MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, elixindo a 
unidade máis axeitada para a expresión dunha medida. 
MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 
MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas relacións. 
MTB3.4.1. Coñece a función, o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema monetario 
da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais coma figuradas. 
MTB4.1.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos, identificando as relacións entre os 
seus lados e entre ángulos. 
MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus lados. 
MTB4.2.2. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, raio e diámetro. 
MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo o número de lados. 
MTB4.3.2. Recoñece e identifica poliedros, prismas, pirámides e os seus elementos básicos: vértices, caras e 
arestas. 
MTB4.3.3. Recoñece e identifica corpos redondos: cono, cilindro e esfera e os seus elementos básicos. 

 
ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

VSCB1.2.2. Actúa de forma respectable e digna. 
VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e a resolución de conflitos, de xeito guiado. 
VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas 
actividades cooperativas. 
VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo para a consecución de obxectivos. 
VSCB1.4.2. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 
VSCB1.4.3 Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas. 
VSCB.1 7.1.Sopesa as consecuencias das súas accións. 
VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas. 
VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais. 
VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. 
VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar. 

 
ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, na secuencia de ideas ou feitos utilizando un vocabulario 
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adecuado á súa idade. 
LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo. 
LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia xeral e de xeito creativo. 
LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en formas verbais dadas. 
LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 
LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos, adxectivos determinantes e cuantificadores. 
LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e cámbiao. 
LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación. 
LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas. 
LGB4.5.1. Identifica intuitivamente, en oracións sinxelas, o papel semántico do suxeito. 
LGB4.5.2. Sinala intuitivamente o verbo e os seus complementos, especialmente o suxeito, en oracións.  
LGB4.6.1. Usa, con certa autonomía, o dicionario en papel ou dixital. 
LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando familias de palabras. 
LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas de uso habitual. 
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  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

ÁREAS % INSTRUMENTOS OBSERVACIÓNS 

CCNN 
CCSS 
LCL 
MT 
LGL 

 

TRABALLO NA 
AULA 40 

Cadernos, fichas 
e traballos 

(control diario) 
 
 

Rúbrica: traballo na aula (10%) 

Sempre traballa. Case sempre traballa. Poucas veces 
traballa. Nunca traballa. 

Rúbrica: ritmo de traballo (10%) 

Sempre remata as 
tarefas a tempo. 

Case remata as 
tarefas a tempo. 

Poucas veces remata 
as tarefas a tempo. 

Nunca remata as 
tarefas a tempo. 

Rúbrica: presentación (10%) 

Sempre presenta 
as tarefas con 

orde, limpeza e 
cunha escritura 

lexible. 

Case sempre 
presenta as tarefas 
con orde, limpeza e 

cunha escritura 
lexible. 

Poucas veces 
presenta as tarefas 
con orde, limpeza e 

cunha escritura 
lexible. 

Nunca presenta as 
tarefas con orde, 
limpeza e cunha 
escritura lexible. 

Rúbrica: revisión de erros  (10%)  

Sempre revisa e 
corrixe. 

Case sempre revisa e 
corrixe. 

Poucas veces revisa 
e corrixe. 

Nunca revisa nin 
corrixe. 

PARTICIPACIÓN 10 
Intercambios 

comunicativos  
(rexistro) 

Rúbrica  

Sempre participa. Case sempre 
participa. 

Poucas veces 
participa. Nunca participa. 

ACTITUDE 10 Observación Rúbrica 
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CARA A 
MATERIA 

directa (rexistro) Sempre amosa 
unha boa actitude 

cara a materia. 

Case sempre amosa 
unha boa actitude 

cara a materia. 

Poucas veces amosa 
unha boa actitude 

cara a materia. 

Nunca amosa unha 
boa actitude cara a 

materia. 

 
PROBAS 

OBXECTIVAS 
 

40 

 
Probas escritas 

Probas orais 

Probas (40%) 

Avaliación dos estándares de aprendizaxe. 
Probas valoradas do 0 ao 10. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   

ÁREAS % INSTRUMENTOS OBSERVACIÓNS 

VSC 
 

TRABALLO  
INDIVIDUAL 

 
 

40 
 
 

Producións do 
alumnado 

 
 

Rúbrica: traballo na aula (10%) 

Sempre traballa. Case sempre traballa. Poucas veces 
traballa. Nunca traballa. 

Rúbrica: ritmo de traballo (10%) 

Sempre remata as 
tarefas a tempo. 

Case sempre remata 
as tarefas a tempo. 

Poucas veces remata 
as tarefas a tempo. 

Nunca remata as 
tarefas a tempo. 

Rúbrica: actividade (20 %) 

Rúbrica específica do traballo realizado (ficha, mural, manualidade, exposición...) 

 
TRABALLO EN 

GRUPO 
20 

Producións do 
alumnado 

 

Rúbrica: traballo no grupo (5%) 

Sempre traballa. Case sempre traballa. Poucas veces 
traballa. Nunca traballa. 



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS         PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º CURSO 2020-2021 
  

130  

Rúbrica: ritmo de traballo (5%) 

Sempre remata as 
tarefas a tempo. 

Case sempre remata 
as tarefas a tempo 

Poucas veces remata 
as tarefas a tempo. 

Nunca remata as 
tarefas a tempo. 

Rúbrica: traballo no grupo (5%) 

Sempre 
desempeña 

correctamente o 
seu cargo no 

grupo. 

Case sempre 
desempeña 

correctamente o seu 
cargo no grupo. 

Poucas veces 
desempeña 

correctamente o seu 
cargo no grupo. 

Nunca desempeña 
correctamente o 

seu cargo no 
grupo. 

Rúbrica: actividade (5%) 

Rúbrica específica do traballo realizado (ficha, traballo, manualidade, exposición, etc.) 

PARTICIPACIÓN 20 
Intercambios 

comunicativos 
(rexistro) 

Rúbrica  

Sempre participa. Case sempre 
participa. 

Poucas veces 
participa. Nunca participa. 

ACTITUDE 
CARA A 

MATERIA 
20 Observación 

directa (rexistro) 

Rúbrica 

Sempre amosa 
unha boa actitude 

cara a materia. 

Case sempre amosa 
unha boa actitude 

cara a materia. 

Poucas veces amosa 
unha boa actitude 

cara a materia. 

Nunca amosa 
unha boa actitude 

cara a materia. 
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• Para poder facer a suma das distintas partes a avaliar nas áreas de MT, LCL, LGL, CN e 
CS (Traballo na aula + Participación + Comportamento + Probas obxectivas) será 
necesario ter en todas as probas obxectivas, tanto escritas como orais, unha nota media 
dun 4 sobre 10. No caso de ter unha nota media inferior a 4 sobre 10, nas probas 
obxectivas, a materia cualificaríase do seguinte xeito: 

 
Traballo na aula+Participación+Comportamento De 5 a 6 puntos Nota final: 4 (IN) 
Traballo na aula+Participación+Comportamento De 4 a 4,99 puntos Nota final: 3 (IN) 
Traballo na aula+Participación+Comportamento De 3 a 3,99 puntos Nota final: 2 (IN) 
Traballo na aula+Participación+Comportamento Menos de 3 puntos Nota final: 1 (IN) 

 
• Para poder facer a suma das distintas partes a avaliar na área de Valores Sociais e Cívicos 

(Traballo individual + Traballo en grupo + Participación + Comportamento) será necesario 
ter entregados e superados cunha nota media de 4 sobre 10  todos os traballos realizados, 
tanto individualmente como en grupo. No caso de ter unha nota media nos traballos inferior 
a 4, a materia cualificarase do seguinte xeito: 

 
Participación+Comportamento De 3 a 4 puntos Nota final: 4 (IN) 
Participación+Comportamento De 2 a 2,99 puntos Nota final: 3 (IN) 
Participación+Comportamento De 1 a 1,99 puntos Nota final: 2 (IN) 
Participación+Comportamento Menos de 1 punto Nota final: 1 (IN) 

 
 
En función deste criterios estableceremos a cualificación final, que 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 e tamén a orde de avaliación do 9 de xuño de 2016, será 
numérica dende o 1 ao 10. 

 

CUALIFICACIÓN RANGO DE PUNTUACIÓN 

SOBRESAÍNTE (SB) 9 ou 10 

NOTABLE (NT) 7 ou 8 

BEN (BE) 6 

SUFICIENTE (SU) 5 

INSUFICIENTE (IN) 1, 2, 3 ou 4 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Promociona ao seguinte nivel o alumnado: 

1 Con avaliación positiva en todas as áreas. 
2 Con avaliación negativa en dúas áreas, sempre que non sexan dúas destas tres: 

Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas. 
3 Que xa permaneceu un curso máis no nivel. 
4 Que, a pesares de ter avaliación negativa nas áreas sinaladas no apartado 2, se 

considere que  a medida de promoción é adecuada para a súa evolución persoal e 
social. Esta decisión será tomada pola xunta de avaliación correspondente. 
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9.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A  PRÁCTICA 

DOCENTE 
 

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO Valoración Propostas de mellora 1 2 3 4 
O nivel de dificultade foi adecuado ás 
características do alumnado. 

     

Conseguiuse a participación activa de todo o 
alumnado. 

     

Contouse co apoio e coa implicación das  
familias no traballo do alumnado. 

     
 

Mantívose un contacto periódico coas familias.      
Adoptáronse as medidas curriculares e  
organizativas adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE. 

     

Atendeuse  adecuadamente  á  diversidadee  do 

alumnado. 

     

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.      
Dáse un peso real á observación do traballo na 
aula. 

     

Valorouse adecuadamente o traballo en 
colaboración do alumnado dentro do grupo. 

     

 

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE Valoración 
Propostas de mellora 

1 2 3 4 
Busco información previa sobre o tema a tratar e 
planifico o traballo con suficiente antelación. 

     

Teño en conta os coñecementos previos dos 
alumnos/as e os seus intereses. 

     

Preparo actividades motivadoras para o alumna 
do que combinen o traballo individual e en grupo. 

     

Ofrezo  a  cada  alumno/a  as explicacións 
individualizadas que precisa. 

     

Elaboro actividades dapoio, reforzo…, para unha 
adecuada atención á diversidadee tendo  en 
conta os estándares. 

     

Utilizo distintas estratexias metodolóxicas en fun-
ción dos temas a tratar. 

     

Implico aos alumnos no proceso de  aprendizaxe 
propoñendo técnicas de aprendizaxe cooperativo, 
tarefas de grupo, facendo debates… 

     

Relaciono os contidos de todas as áreas.      
Avalío a eficacia dos programas dapoio, reforzo, 
recuperación e ampliación 

     

Valoro a adecuación, logo da súa aplicación, das 
ACS propostas e aprobadas. 

     

Potencio estratexias danimación á lectura.      
Incorporo as TIC aos procesos de  ensino–
aprendizaxe. 
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AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE Valoración Propostas de mellora 1 2 3 4 
Coordínome cos demais mestres do nivel para a 
secuenciación dos contidos e a planificación de 
actividades. 
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10.- DESEÑO E AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS 

RESULTADOS 
 
A avaliación inicial realizarase durante as primeiras semanas do curso académico. Nela 
recolleremos información sobre: 
 

 Instrumento de avaliación 

Grao de desenvolmento na competencia matemática e 
lingüística. 

Probas escritas e orais 

Informes previos Consulta de expediente 

Entorno sociofamiliar 
Datos de interese 

Entrevista coa familia 
Entrevista con mestres do curso 
pasado 

 
 

Estes son os  indicadores a avaliar para determinar o grao de desenvolvemento nas 
competencias matemática e lingüística. 
 

AVALIACIÓN INICIAL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Indicador Acadado Non acadado 

Le e escribe números de ata seis cifras.   

Suma, resta e multiplica con levadas.   

Fai divisións cunha cifra no divisor.   

Resolve problemas de máis dunha operación.   

Coñece as principais medidas de masa, capacidade e 
lonxitude. 

  

Le e escribe horas tanto de reloxos analóxicos como dixitais.   

Calcula perímetros e recoñece distintos polígonos.   

 

AVALIACIÓN INICIAL ÁREA DE LINGUAS 

Indicador Acadado Non acadado 

Fala empregando un vocabulario axeitado a súa idade.   

Le un texto breve coa pronuncia, a entoación e a velocidade 
axeitada. 
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Interpreta textos orais e escritos e responde preguntas de 
comprensión sobre os mesmos. 

  

Diferencia suxeito de predicado.    

Diferencia nomes de verbos e adxectivos.   

Redacta textos sinxelos de uso habitual no seu entorno:   

• Separando correctamente as palabras que forman 
parte dunha oración. 

  

• Aplicando axeitadamente as regras básicas de 
ortografía na escritura (g-gu-gü, z-c, r-rr, c-q, mb-
mp, br-bl). 

  

• Aplicando axeitadamente o uso da maiúscula 
inicial, a maiúscula en nomes propios, a coma nas 
enumeracións e o punto final. 

  

 

AVALIACIÓN INICIAL DE CIENCIAS SOCIAIS 

Indicador Acadado Non acadado 

Describe os estados e cambios de auga.   

Identifica os principais elementos das paisaxes de costa, 
chaira e montaña. 

  

Coñece o ciclo da auga.   

Distingue tipos de paisaxe.   

Recoñece a distribución e funcións da poboación.   

Sabe cal é o seu concello.   

Distingue distintas épocas da historia.   

Coñece a organización política que goberna o municipio e 
explica quen integra esa organización. 

  

Define que son os servizos municipais.   

Identifica traballos do sector primario, sector secundario e 
sector terciario. 

  

Coñece as normas fundamentais de educación viaria.   

Identifica as principais medidas de tempo.   

Comprende e explica acontecementos simultáneos.   
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AVALIACIÓN INICIAL DE CIENCIAS NATURAIS 

Indicador Acadado Non acadado 

Coñece as funcións vitais do corpo.   

Nomea algún oso e algún músculo.   

Coñece os cinco sentidos e para que sirven.   

Nomea algún tipo de ser vivo distinto de animais e plantas.   

Coñece o proceso de reprodución das plantas.   

Coñece a importancia do reciclado de materiais.   

Nomea algunha fonte de enerxía.   

Distingue máquinas simples de compostas.   

 
AVALIACIÓN INICIAL NA ÁREA DE VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

Indicador Acadado Non acadado 

Coñecese a sí mesmo e os seus desexos.   

Respeta os turnos de palabra, sabe agardar a quenda  e é 
quen de dialogar. 

  

Ordea as súas cousas e sabe organizarse.   

Recoñece cando algo é xusto e inxusto.   

Expresa os seus sentimentos e é tolerante cos dos demáis.   

Valora a amizade como fonte de admiración e respeto.   

Respeta e coida o medio ambiente.   

 
 

• Os resultados acadados nesta permitirán establecer o punto de partida para a 
adquisición de novas aprendizaxes. 

• Levaranse a cabo as accións necesarias para acadar os ítems con dificultade. 
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11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Para atender estas necesidades partiremos de dous principios de actuación: partir dos mínimos 
esixibles do currículo e deseñar actividades que se axusten aos diferentes ritmos de traballo e 
aprendizaxe. 
Levarase a cabo un seguimento individualizado, non so dos resultados, senón de todo o 
proceso de adquisición das aprendizaxes comprobando que comprenden as instrucións, as 
levan a cabo de xeito máis ou menos autónomo e o nivel de expectativa non supera en 
demasía a súa capacidade de evolución na aprendizaxe. 
Potenciaremos actitudes de superación e a partir de reforzos positivos iremos tentando superar 
as dificultades coas que se atopen involucrando ás familias en posibles tarefas de reforzo e/ou 
ampliación. Tamén tentaremos dotalos de recursos ante o fracaso, o erro e a crítica. 

Para unha adecuada atención do alumnado utilizaremos todos os medios, recursos e persoal 
á nosa disposición. As medidas a adoptar serán entre outras: 

• Reforzo positivo e valoración do esforzo. 

• Agrupamentos flexibles en función das tarefas  propostas. 

• Adecuación de actividades ao ritmos de traballo e á capacidade de aprendizaxe 
flexibilizando no posible os tempos. 

• Secuenciación das actividades. 

• Reflexión persoal sobre o proceso da actividade e asunción de responsabilidades. 

• Reflexión persoal sobre a propia conduta valorando as posibles consecuencias e 
comprometéndose a intentar cambiala se é necesario. 

• Emprego de material manipulable elaborado para o seu uso e tamén da contorna 
próxima. 

• Emprego  de xogos educativos e cooperativos. 

• Uso de aplicacións informáticas adecuadas o seu nivel. 

• Actividades de recuperación e reforzos para acadar os obxectivos propostos: 

 
o Apoio do titor/a, do mestre/a especialista e/ou dun compañeiro/a que exerza de 

“titor”. 

o Fichas con actividades de ampliación. 

o Realización de esquemas (con imaxes se é necesario). 

o Emprego de pictogramas para mellorar a comprensión. 

o Coordinación coa familia para realizar tarefas de reforzo na casa. 

o Simplificación dos contidos axustándose aos mínimos e ampliación dos 
mesmos segundo as necesidades. 

o Emprego de ferramentas TIC que faciliten e fagan máis atractiva a aprendizaxe. 

   
VALORACIÓN INICIAL E VÍAS DE ACTUACIÓN 
Co obxecto de nos axustar o máximo posible á realidade dos nosos alumnos, acordamos realizar 
unha valoración das súas características segundo os seguintes parámetros: 
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• Que valorar: 

Rendemento do alumno no curso anterior 
Personalidade 
Afeccións e intereses. 
Situación económica e cultural da familia 

• Como obter a información: 

Informes de titores anteriores 
Cuestionario previo aos alumnos 
Entrevista individual 
Cuestionario aos pais 
Entrevista cos pais 
 
Deste xeito, o centro prevé distintas vías de resposta ante o amplo abano de capacidades, estilos 
de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos.  
Consideramos adaptacións curriculares cantos cambios se produzan no currículo co fin de 
atender as diferenzas individuais dos nosos alumnos. O equipo ou o profesor, ao establecer cada 
adaptación, deberá determinar con antelación tanto a estratexia que hai que seguir coma as 
características do alumno ou da alumna que podan axudar ou entorpecer a estratexia: en que 
agrupamentos traballa mellor, que tempo permanece concentrado, a que reforzos é receptivo, 
que autoconcepto ten etc. 
Dentro das adaptacións curriculares imos diferenciar dous modelos de resposta en función das 
situacións de distinta natureza que imos encontrar: 

• Adaptacións curriculares non-significativas. 

• Adaptacións curriculares significativas. 

 
ADAPTACIÓNS CURRICULARES NON SIGNIFICATIVAS 
Aconséllase o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi importantes. As 
características fundamentais deste tipo de medidas son as seguintes: 
- Non precisan dunha organización moi diferente da habitual. 

- Non lles afectan aos compoñentes prescritivos do currículo. 

Aínda que en cada unha das áreas se aplicarán de forma específica unha serie de medidas 
concretas que permitan a adecuación ás diferenzas individuais dos alumnos, quixemos 
establecer unha serie de pautas ou directrices xerais que actúen como marco de referencia para 
o conxunto do profesorado e que sirvan para unificar as actuacións de cada profesor. 
 

• Programación de contidos e actividades.  

Unha medida aplicable pode ser a diferenciación de niveis nos contidos e nas actividades. Esta 
diferenciación de niveis responderá tanto ás distintas capacidades e estilos de aprendizaxe coma 
aos diverxentes intereses e motivacións dos alumnos. 
 
- Contidos. 

Dentro do conxunto de contidos que lle asignaramos para a súa aprendizaxe por parte dos 
alumnos a cada área e curso, estableceremos unha diferenciación entre información básica e 
información complementaria. É dicir, en primeiro lugar fixaremos un corpo de contidos esenciais 
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que deben ser aprendidos por todos para alcanzar os obxectivos previstos. A partir de aí, 
consideraremos outra serie de contidos que poderán ser traballados ou non en función das 
peculiaridades e das necesidades de cada alumno. 
 
- Actividades. 

As actividades organizaranse por categorías en función da súa distinta finalidade. Por un lado, 
contemplaremos actividades de reforzo, de consolidación daquelas aprendizaxes que 
consideramos básicas; para iso, o nivel de dificultade das tarefas propostas estará en 
consonancia coa asequibilidade media que caracteriza a información esencial. Por outro lado, 
deseñaremos outro tipo de actividades máis diversificadas que impliquen ben unha complexidade 
maior, ben unha ampliación da perspectiva do tema traballado. 
 

• Metodoloxías diversas. 

O mellor método de ensinanza para alumnos cunhas determinadas características pode non selo 
para alumnos con características diferentes e á inversa. É dicir, os métodos non son mellores ou 
peores en termos absolutos, senón en función de que o tipo de axuda que ofrecen responda ás 
necesidades que en cada momento demandan os alumnos. 

 
As adaptacións na metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir na forma de 
enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades, como consecuencia de diversas 
circunstancias: 

- Os distintos graos de coñecementos previos detectados nos alumnos. 

- A existencia de diferentes graos de autonomía e responsabilidade entre os alumnos. 

- A identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

Estas modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de dificultades, 
senón como prevención das mesmas. 

 

• Material didáctico complementario. 

A utilización de materiais didácticos complementarios permite axustar o proceso de ensinanza e 
aprendizaxe ás diferenzas individuais dos alumnos. De forma xeral, este tipo de material 
persegue catro obxectivos: 

- Consolidar contidos nos que a súa adquisición por parte dos alumnos supón unha maior 
dificultade.  

- Ampliar e afondar en temas de especial relevancia para o desenvolvemento da área.  

- Practicar habilidades instrumentais ligadas aos contidos de cada área. 

- Enriquecer o coñecemento daqueles temas ou aspectos sobre os que os alumnos mostran 
curiosidade e interese. 

 
• Agrupamentos flexibles e ritmos diferentes. 

A organización de grupos de traballo flexibles no seo do grupo básico permite o seguinte: 
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- Que os alumnos poidan situarse en distintas tarefas. 

- Propoñer actividades de reforzo ou ampliación segundo as necesidades de cada grupo. 

- Adaptar o ritmo de introdución de novos contidos. 

Este tipo de adaptacións require unha reflexión sobre dous aspectos: 
- As aprendizaxes básicas e imprescindibles para seguir progresando. 

- A incorporación dunha avaliación que detecte as necesidades de cada grupo. 

 
ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
Consisten basicamente na adecuación dos obxectivos educativos, na eliminación ou na inclusión 
de determinados contidos esenciais e na conseguinte modificación dos criterios de avaliación. 
 
• Destinatarios. 

Estas adaptacións lévanse a cabo para lles ofrecer un currículo equilibrado e relevante aos 
alumnos con necesidades educativas especiais. 

Dentro deste colectivo de alumnos, contémplanse tanto aqueles que presentan limitacións de 
natureza física, psíquica ou sensorial, como os que posúen un historial escolar e social que 
produciu “lagoas” que impiden a adquisición de novos contidos e, á vez, desmotivación, 
desinterese e rexeitamento. 
 
• Finalidade. 

Tenderán a que os alumnos alcancen as capacidades xerais da etapa de acordo coas súas 
posibilidades. O obxectivo último deberá ser proporcionarlle a cada alumno a resposta que 
necesita en función das súas necesidades e tamén dos seus límites, tratando que esa resposta 
se aparte o menos posible das que son comúns para todos os alumnos. 
• Avaliación e diagnóstico previo. 

O maior ou menor afastamento do currículo básico dependerá da avaliación e do diagnóstico 
previo de cada alumno, que debe realizar o Departamento de Orientación. 

Este ano en  terceiro ciclo non curso ningún alumno/a que necesite este tipo de intervención. 

 
CONDICIÓNS PARA UNHA ATENCIÓN EFECTIVA 
A integración dos alumnos con necesidades educativas especiais e a concreción das 
adaptacións curriculares serán posibles mercé ás seguintes medidas articuladas no centro: 
 
a) A cualificación do profesorado e a importancia da acción titorial. 

O profesorado do centro posúe a predisposición, a sensibilidade e a formación necesarias para 
asumir a tarefa de colaborar co Departamento de Orientación e seguir as súas directrices. 
 
b) A metodoloxía.  

O centro parte da constatación de que os alumnos con dificultades de aprendizaxe aprenden, 
basicamente, da mesma forma ca o resto. É dicir, os axustes metodolóxicos van responder a uns 
principios e unhas consideracións sobre a aprendizaxe que son comúns a todos os alumnos.  
Non obstante, convén poñer a énfase na planificación máis rigorosa e minuciosa, na flexibilidade, 
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na metodoloxía activa e na globalización. Dentro deste contexto metodolóxico fíxanse unha serie 
de medidas especialmente beneficiosas: 
- O traballo nun pequeno grupo. 

- As visitas e as saídas ao contorno. 

- O uso do ordenador e de diversidade de materiais e recursos. 

 
c) Espazos. 

Para favorecer o proceso de integración-normalización e para crear as condicións óptimas para 
o fomento de interaccións ricas e fluídas, prevense as seguintes medidas: 
- Salas para as actividades de apoio específico. 

- Posibilidade de modificar a aula e de crear máis dun espazo. 

- Disposición adecuada do mobiliario e coidado das condicións ambientais (acústica, 
visibilidade…). 

- Supresión de barreiras arquitectónicas. 

 
d) Tempos. 

A xestión do tempo guiarase por dous criterios: a adaptación ás peculiaridades especiais de cada 
alumno e a flexibilidade horaria. Así, algunhas actividades requirirán tempos máis prolongados 
(talleres, saídas etc.) e outras máis reducidos, debido á fatiga, falta de concentración ou outros 
motivos. 
 
ACTIVIDADES DE REFORZO/ RECUPERACIÓN. 
Avaliación e recuperación son dous conceptos estreitamente vencellados. A avaliación 
achéganos datos sobre a evolución do alumno no seu proceso de aprendizaxe e, asemade, esixe 
a recuperación cando eses datos non son satisfactorios.  
Polo tanto, é esencial detectar se o problema é de tipo cognitivo –coñecementos insuficientes 
nunha área determinada- ou afectivo –falta de interese e motivación, actitude negativa, 
inadaptación social e escolar- . Neste segundo caso a intervención pasará por unha recuperación 
máis psicolóxica que didáctica. 
No suposto de que a dificultade ou carencia detectada sexa de tipo cognitivo é fundamental 
actuar de xeito inmediato e terá un carácter retroactivo completando e afondando naqueles 
baleiros que se consideren básicos –con fichas de práctica ou reforzo que melloren as súas 
competencias-, readaptando o ritmo do proceso de aprendizaxe ou as estratexias metodolóxicas, 
modificando a maneira de facer a avaliación e mesmo reflexionando sobre a propia acción 
docente. 
Se estas actuacións non frutifican será conveniente solicitar o asesoramento do departamento 
de orientación co fin de reorientar o labor docente cara outras estratexias ou sopesar a 
posibilidade de recibir apoio por parte dun docente especialista. 
Nalgúns casos, nos que as estratexias de recuperación non dean o resultado esperado, a 
repetición de curso poderase facer necesaria e mesmo positiva. 
Durante o desenvolvemento dos contidos, prestarase especial atención aos alumnos/as que 
deban recuperar a materia do curso anterior, mediante explicacións e realización dalgunhas 
actividades que poderán facer na casa. 
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A continuación presentase un cadro coas medidas de atención a diversidade a seguir en 
caso de ter algunha das seguintes situacións (Reforzo Educativo(RE), dificultades de 
ensinanza e aprendizaxe(D.E/A), sobredotación, transtorno de deficit de atención e tamén pode 
ser con hiperactividade(TDA/TDAH), transtorno de lectoescritura e transtorno del espectro 
autista(TEA)). 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE R
E 

D
. E

/A
  

SO
B

R
ED

O
- 

TA
C

IÓ
N

 

TD
A

/T
D

A
H

 

T.
LE

C
TO

-
ES

C
R

IT
R

U
R

A
 

TE
A 

Traballo cooperativo X X X X X X 
Traballo por proxectos X X X X X X 
Apoio educativo por parte de cada mestre, no grupo ordinario 
(asegurarse de que comprende a dinámica, actividade, contido,... 
con saídas a pizarra, sentándose ao seu carón mentres os demais 
avanzan,...) 

X X   X X 

Estruturar tempos  X X  X  X 
Ambiente estruturado e organizado. X X  X X X 
Dividir as tarefas en pequenos pasos e diferentes graos de 
dificultade, que ao rematar os mostre aos mestres. X X  X  X 
Dar tempo adicional para realización de tarefas escolares. X X X X X X 
Propoñer que participe e favorecer situación de éxito (facerlle 
preguntas que sabemos sabrá resolver). X X    X 
Emprego de recursos visuais que apoien a explicación dos 
contidos.       
Emprego de esquemas e gráficos con palabras clave. X X  X X  
Nas probas avaliativas, o mestre comprobará que comprende os 
enunciados e non esquece dar resposta a ningunha cuestión.  X X  X  X 
Avaliar oralmente.     X  
Estructurar as probas avaliativas (enunciados claros, breves –que 
non impliquen definir, clasificar,…por exemplo, no mesmo 
enunciado-, deixar espazo a continuación para anotar a resposta). 

 X  X   
Flexibilizar tempo para realización de probas avaliativas. X X X X X X 
Comentar con el/ela persoalmente as correccións, a poder ser, por 
escrito dos exercicios (resultado, alternativas, suavizando a 
corrección e evitando connotación negativas) buscar que aprenda 
e entenda. 

X X  X  X 

Alternar tempo de traballo en grupo e persoal. X X  X  X 
Intervención do especialista en AL     X  
Intervención do especialista en PT X X  X X X 
Intervención do especialista de orientación X X X X X X 
Implantar protocolo TDAH (ver edu.xunta/protocolos)    X   
Implantar protocolo de HHSS   X X  X 
Implantar protocolo de dislexia     X  
Programa específico de lectoescritura     X  
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Programa de Reforzo Educativo (para alumno/a que repite curso).  X     
Exención da 2ª lingua estranxeira (Francés) en 1º -2º ESO.  X     
Proposta de agrupamentos flexibles       

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
Apoio educativo fora da aula.       
Adaptación curricular       
Matrícula en UEE       
Matrícula en centros de EE       
Atención domiciliaria       
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ALUMNO/A: 

OBSERVACIÓNS: MEDIDAS DE ATENCIÓN A 
DIVERSIDADE PARA O: 

REFORZO 
EDUCATIVO  

Traballo cooperativo   
Traballo por proxectos   
Apoio educativo por parte de cada 
mestre, no grupo ordinario 
(asegurarse de que comprende a 
dinámica, actividade, contido,... con 
saídas a pizarra, sentándose ao seu 
carón mentres os demais 
avanzan,...) 

 

 

Estruturar tempos    
Ambiente estruturado e organizado.   
Dividir as tarefas en pequenos pasos 
e diferentes graos de dificultade, que 
ao rematar os mostre aos mestres. 

  

Dar tempo adicional para realización 
de tarefas escolares.   
Propoñer que participe e favorecer 
situación de éxito (facerlle preguntas 
que sabemos sabrá resolver). 

  

Emprego de recursos visuais que 
apoien a explicación dos contidos.   
Emprego de esquemas e gráficos 
con palabras clave.   
Nas probas avaliativas, o mestre 
comprobará que comprende os 
enunciados e non esquece dar 
resposta a ningunha cuestión.  

 
 

Flexibilizar tempo para realización de 
probas avaliativas.   
Comentar con el/ela persoalmente as 
correccións, a poder ser, por escrito 
dos exercicios (resultado, 
alternativas, suavizando a corrección 
e evitando connotación negativas) 
buscar que aprenda e entenda. 

 

 

Alternar tempo de traballo en grupo e 
persoal.   
Intervención do especialista en AL   
Intervención do especialista en PT   
Intervención do especialista de 
orientación   
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE 
ATENCIÓN A DIVERSIDADE   
Apoio educativo fora da aula.   
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ALUMNO/A: 

OBSERVACIÓNS: MEDIDAS DE ATENCIÓN A 
DIVERSIDADE PARA O: 

DIFICULTADES DE 
ENSINANZA E 
APRENDIZAXE(D.E/A) 

Traballo cooperativo   
Traballo por proxectos   
Apoio educativo por parte de 
cada mestre, no grupo ordinario 
(asegurarse de que comprende a 
dinámica, actividade, contido,... 
con saídas a pizarra, sentándose 
ao seu carón mentres os demais 
avanzan,...) 

 

 

Estruturar tempos    
Ambiente estruturado e 
organizado.   
Dividir as tarefas en pequenos 
pasos e diferentes graos de 
dificultade, que ao rematar os 
mostre aos mestres. 

 
 

Dar tempo adicional para 
realización de tarefas escolares.   
Propoñer que participe e 
favorecer situación de éxito 
(facerlle preguntas que sabemos 
sabrá resolver). 

 
 

Emprego de esquemas e gráficos 
con palabras clave.   
Nas probas avaliativas, o mestre 
comprobará que comprende os 
enunciados e non esquece dar 
resposta a ningunha cuestión.  

 
 

Estructurar as probas avaliativas 
(enunciados claros, breves –que 
non impliquen definir, 
clasificar,…por ex., no mesmo 
enunciado-, deixar espazo a 
continuación para anotar a 
resposta). 

 

 

Flexibilizar tempo para 
realización de probas avaliativas.   
Comentar con el/ela 
persoalmente as correccións, a 
poder ser, por escrito dos 
exercicios (resultado, 
alternativas, suavizando a 
corrección e evitando 
connotación negativas) buscar 
que aprenda e entenda. 
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Alternar tempo de traballo en 
grupo e persoal.   
Intervención do especialista en 
AL   
Intervención do especialista en 
PT   
Intervención do especialista de 
orientación   
Programa de Reforzo Educativo 
(para alumno/a que repite curso).   
Exención da 2ª lingua estranxeira 
(Francés) en 1º -2º ESO.   
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE   
Apoio educativo fora da aula.   
Adaptación curricular   
Matrícula en UEE   
Matrícula en centros de EE   
Atención domiciliaria   
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ALUMNO/A: 

OBSERVACIÓNS: MEDIDAS DE ATENCIÓN A 
DIVERSIDADE PARA O: SOBREDOTACIÓN 

Traballo cooperativo   
Traballo por proxectos   
Dar tempo adicional para 
realización de tarefas escolares.   
Flexibilizar tempo para realización 
de probas avaliativas.   
Intervención do especialista de 
orientación   
Implantar protocolo de HHSS   
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE   
Apoio educativo fora da aula.   
Adaptación curricular   
Matrícula en UEE   
Matrícula en centros de EE   
Atención domiciliaria   
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ALUMNO/A: 

OBSERVACIÓNS: MEDIDAS DE ATENCIÓN A 
DIVERSIDADE PARA O: 

TRANSTORNO 
DE DEFICIT DE 
ATENCIÓN 

Traballo cooperativo   
Traballo por proxectos   
Estruturar tempos    
Ambiente estruturado e organizado.   
Dividir as tarefas en pequenos 
pasos e diferentes graos de 
dificultade, que ao rematar os 
mostre aos mestres. 

 
 

Dar tempo adicional para realización 
de tarefas escolares.   
Emprego de recursos visuais que 
apoien a explicación dos contidos.   
Emprego de esquemas e gráficos 
con palabras clave.   
Nas probas avaliativas, o mestre 
comprobará que comprende os 
enunciados e non esquece dar 
resposta a ningunha cuestión.  

 
 

Estructurar as probas avaliativas 
(enunciados claros, breves –que 
non impliquen definir, 
clasificar,…por exemplo, no mesmo 
enunciado-, deixar espazo a 
continuación para anotar a 
resposta). 

 

 

Flexibilizar tempo para realización 
de probas avaliativas.   
Comentar con el/ela persoalmente 
as correccións, a poder ser, por 
escrito dos exercicios (resultado, 
alternativas, suavizando a 
corrección e evitando connotación 
negativas) buscar que aprenda e 
entenda. 

 

 

Alternar tempo de traballo en grupo 
e persoal.   
Intervención do especialista en PT   
Intervención do especialista de 
orientación   
Implantar protocolo TDAH (ver 
edu.xunta/protocolos)   
Implantar protocolo de HHSS   
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE 
ATENCIÓN A DIVERSIDADE   
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Apoio educativo fora da aula.   
Adaptación curricular   
Matrícula en UEE   
Matrícula en centros de EE   
Atención domiciliaria   
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ALUMNO/A: 

OBSERVACIÓNS: MEDIDAS DE ATENCIÓN A 
DIVERSIDADE PARA O: 

TRANSTORNO DE 
LECTOESCRITURA 

Traballo cooperativo   
Traballo por proxectos   
Apoio educativo por parte de cada 
mestre, no grupo ordinario 
(asegurarse de que comprende a 
dinámica, actividade, contido,... 
con saídas a pizarra, sentándose 
ao seu carón mentres os demais 
avanzan,...) 

 

 

Ambiente estruturado e 
organizado.   
Dar tempo adicional para 
realización de tarefas escolares.   
Emprego de esquemas e gráficos 
con palabras clave.   
Avaliar oralmente.   
Flexibilizar tempo para realización 
de probas avaliativas.   
Intervención do especialista en AL   
Intervención do especialista en PT   
Intervención do especialista de 
orientación   
Implantar protocolo de dislexia   
Programa específico de 
lectoescritura   
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE   
Apoio educativo fora da aula.   
Adaptación curricular   
Matrícula en UEE   
Matrícula en centros de EE   
Atención domiciliaria   
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ALUMNO/A: 

OBSERVACIÓNS: MEDIDAS DE ATENCIÓN A 
DIVERSIDADE PARA O: 

TRANSTORNO 
DEL 
ESPECTRO 
AUTISTA(TEA) 

Traballo cooperativo   
Traballo por proxectos   
Apoio educativo por parte de cada 
mestre, no grupo ordinario 
(asegurarse de que comprende a 
dinámica, actividade, contido,... con 
saídas a pizarra, sentándose ao seu 
carón mentres os demais 
avanzan,...) 

 

 

Estruturar tempos    
Ambiente estruturado e organizado.   
Dividir as tarefas en pequenos 
pasos e diferentes graos de 
dificultade, que ao rematar os 
mostre aos mestres. 

 
 

Dar tempo adicional para realización 
de tarefas escolares.   
Propoñer que participe e favorecer 
situación de éxito (facerlle preguntas 
que sabemos sabrá resolver). 

  

Nas probas avaliativas, o mestre 
comprobará que comprende os 
enunciados e non esquece dar 
resposta a ningunha cuestión.  

 
 

Avaliar oralmente.   
Flexibilizar tempo para realización 
de probas avaliativas.   
Comentar con el/ela persoalmente 
as correccións, a poder ser, por 
escrito dos exercicios (resultado, 
alternativas, suavizando a 
corrección e evitando connotación 
negativas) buscar que aprenda e 
entenda. 

 

 

Alternar tempo de traballo en grupo 
e persoal.   
Intervención do especialista en AL   
Intervención do especialista en PT   
Intervención do especialista de 
orientación   
Implantar protocolo de HHSS   
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE 
ATENCIÓN A DIVERSIDADE   
Apoio educativo fora da aula.   
Adaptación curricular   
Matrícula en UEE   
Matrícula en centros de EE   
Atención domiciliaria   



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º CURSO 2020-2021 
  

154 
 

Apoios dentro da aula PT AL Outros 
4ºA 3 0  
4ºB 2 0  

Apoios fora da aula    
4ºA 2 0  
4ºB 4 2  

 
 
 



CEIP PLURILINGÜE SAN MARCOS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º CURSO 2020-2021 
  

155 
 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 
Participarase nas conmemoracións e celebracións sinaladas no calendario escolar e en todas as 
actividades propostas polo distintos equipos de traballo do centro ao longo do curso. 
Como nivel intentaremos realizar polo menos unha actividade por trimestre: 

● Relacionadas co noso proxecto de centro neste curso académico “Dámoslle unha volta a 
Terra”: 
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13.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE 
MELLORA 

 
 
 
 
 
 
 

Escala 
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  do  grao  mínimo  de  consecución  fixado  para   cada 
estándar. 

    

5. Asignación 
cualificación. 

a cada estándar do peso correspondente na     

6. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a 
súa avaliación. 

    

7.  Asociación 
desenvolver. 

de cada estándar cos elementos transversais a     

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     
9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     
10. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     
11. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares. 

    

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

    

13. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     
14. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados 
aos estándares propostos na programación 

    

15. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE, propostas na programación. 

    

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

    

17. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre 
criterios  de  avaliación, instrumentos e  procedementos e criterios   de 
promoción. 

    

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

    

19.  Contribución  desde  a  materia/curso  ao  Proxecto  lingüístico  do 
centro. 

    

20. Contribución desda materia/curso ao plan de lectura do centro.     
21. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     
22. Contribución desda materia/curso ao Plan Proxecta     
23. Contribución desda materia/curso aos Contratos Programa     
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Enquisa para a avaliación do profesor Si Non 
As 

veces 

Explicouche as tarefas e para que se fan?       

Gustáronche as actividades propostos polo/a mestre/a?       

Divertícheste facéndoas?       

O mestre estivo pendente nas sesións para axudarche e correxirche?       

Atopácheste motivado na práctica das actividades?       

O mestre tratoute igual que aos teus compañeiros?       

Coida o mestre o material ?       

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Proxecto Lingua Estranxeira: inglés 

 

Etapa Primaria Curso 4º 

 

2020 & 2021 
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INTRODUCCIÓN   

 

XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

 

Esta programación foi realizada seguindo as pautas mencionadas nos seguintes documentos: 

 

 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) 

 Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da Educación Primaria. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro polo que se establece o currículo para a Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde ECD/686/2014, do 23 de abril, pola que se establece o currículo da Educación Primaria para o ámbito de xestión do Ministe-

rio de Educación, Cultura e deporte 

 

 

De acordo coa LOMCE, o currículo (regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das 

ensinanzas e etapas educativas.) estará integrado polos: 

 

a) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao finalizar o proceso educativo, como resultado das 

experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr a 

realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

c) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino e 

etapa educativa e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e 

módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 
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d) Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, 

e que que concretan o comprender o alumno debe saber, e saber que facer en cada materia; deben ser observables, medibles e 

avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. O seu deseño debe coentribuír e facilitar o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. 

i) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e 

que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que se pretende conseguir en cada materia. 

f) Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito 

consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos formulados. 

A nosa finalidade é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira tódalas competencias marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é 

lóxico, na competencia en comunicación lingüística, e facendo especial énfase nas competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e senti-

do de iniciativa e espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no proceso de aprendizaxe, recollidos 

tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC t raballaranse 

intensamente ó longo de todo o proceso. Así mesmo terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade de oportuni-

dades, a non discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, a prevención e resolución pací-

fica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvol-

vemento sostible e o medio natural, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das TIC, a protecc ión ante emerxen-

cias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención 

dos accidentes de tráfico. 

 

Os alumnos aprenden inglés a través de actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira inconsciente e natural a adquisi-

ción da lingua estranxeira, e que encerran o reto de potenciar a habilidade do alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua estranxeira, 

non só como unha materia máis, senón coma o descubrimento dun mundo externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a 

interacción na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara as normas e os valores sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos 

que se fundamenta o deseño curricular para a etapa da Educación Primaria. 

 



                                                                                                                                                                      Proxecto Lingua estranxeira 4ºEP. Ceip San Marcos 2020/2021 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

O CEIP Plurilingüe San Marcos sitúase no Concello de Abegondo, na localidade de Abegondo. É un concello de carácter rural, sen núcleos 

grandes de poboación. A maioría da súa poboación realiza actividades nas áreas de industria e servizos e unha pequena parte da mesma 

adícase aos traballos propios do campo. 

O centro consta de dous edificios unidos por un patio cuberto e un edificio destinado á Educación Infantil. O claustro consta de 30 docentes e ten 

un total de 324 alumnos. Trátase dun CEIP de liña 2 con 12 unidades de Educación Primaria e 6 de educación infantil, que ten un horario de 

xornada de 9:45 a 16:30 e consta dos servizos complementarios de comedor e transporte escolar. 

Esta programación está deseñada para o alumnado do 4º nivel de educación primaria do CEIP Plurilingüe San Marcos para a área de lingua 

estranxeira (inglés), impartida por Lucía Vázquez Martínez (tamén titora de 4ºB). 

 

 

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO 

Ano Nº de alumnos Nº de grupos 

Cuarto curso de Primaria 32 2 
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ORGANIZACIÓN DO CURRÍCULO POR COMPETENCIAS CLAVE: COMPETENCIAS CLAVE, OBXECTIVOS DE ETAPA, CONTIDOS, 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E INDICADORES DE LOGRO. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

As Competencias Clave do currículo son as seguintes: 

 

1. º Comunicación lingüística. (CCL) 

2. º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT) 

3. º Competencia dixital. (CD) 

4. º Aprender a aprender. (CAA) 

5. º Competencias sociais e cívicas. (CSC) 

6. º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE) 

7. º Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

Potenciarase o desenvolvemento das Competencias básicas ou disciplinares (Comunicación lingüística, Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía), aínda que tamén se atenderá o resto de Competencias Clave de tratamento transversal. 

 

OBXECTIVOS DA ETAPA: 

 

A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan:    

 

 Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da ci-

dadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 
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 Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si 

mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito 

familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.  

 Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de ho-

mes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade. 

 Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e castelá e desenvolver hábitos de lectura. 

 Adquirir en, polo menos unha lingua estranxeira, a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes 

sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

 Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións ele-

mentais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

 Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as Ciencias Sociais, a Xeografía, a Historia e a Cultura. 

 Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das Tecnoloxías da Información e a Comunicación desenvolvendo un espírito crítico ante as 

mensaxes que reciben e elaboran. 

 Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o  deporte como 

medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitu-

de contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas. 

 Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 

 

Teranse tamén en conta os contidos que quedaron sen traballar durante o curso 2019/2020 por mor do confinamento pola COVID-19. (ANEXO I) 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxecti-

vos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ b 

▪ f 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión:

  

 Uso progresivo do contexto vi-

sual e non verbal e dos coñece-

mentos previos, transferidos 

desde as linguas que coñece a 

lingua estranxeira, para a formu-

lación de hipóteses sobre o que 

se vai escoitar, sobre o tema ou 

a situación. 

 Interpretación das ideas princi-

pais expresadas en mensaxes 

orais de progresiva complexida-

de, como instrucións ou explica-

cións e interaccións orais ou gra-

vacións en soporte audiovisual e 

informático para extraer informa-

ción global e dalgún detalle con-

▪ B1.1. Comprender a idea global e 

a información máis importante en 

textos orais moi breves con estru-

turas simples e coñecidas cun lé-

xico de uso cotiá con axuda de 

elementos lingüísticos e non lin-

güísticos presentes nas situacións 

comunicativas e conectados cos 

propios intereses e coas propias 

experiencias, articulados con clari-

dade e lentamente, transmitidos de 

viva voz ou por a través de recur-

sos multimedia que non distorsio-

nen a mensaxe. 

▪ B1.2. Coñecer e aplicar as estrate-

xias básicas máis adecuadas para 

a comprensión do sentido xeral, e 

a información mais importante do 

▪ PLEB1.1. Comprende o sentido global e a 

información mais importantes de textos 

orais, con estruturas coñecidas e léxico de 

uso cotiá procedentes de medios audiovi-

suais ou da Internet adecuados a súa ida-

de.  

▪ CCL 

▪ PLEB1.2. Comprende os puntos principais 

e recoñece palabras e expresións coñeci-

das en textos orais (contos, cancións e 

conversas) sobre temas familiares ou do 

seu interese e expresados con claridade e 

que conten con apoio visual.  

▪ CCL 

▪ PLEB1.3. Identifica a información máis 

relevante en interaccións orais nas que 

participa que traten sobre temas familiares 

procedentes de diferentes medios de co-

municación e da Internet. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxecti-

vos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

creto. 

 Recoñecemento de léxico, for-

mas e estruturas básicas orais 

propias da lingua estranxeira, pa-

ra expresar funcións previamente 

utilizadas. 

 Asociación de palabras e expre-

sións con elementos paraverbais 

(entoación, pausas, énfases…) e 

non verbais (expresión facial, 

xestos...). 

 Seguimento verbal e non verbal 

de mensaxes orais (instrucións e 

texto. 

▪ B1.3. Discriminar patróns sonoros, 

rítmicos e de entoación básicos 

nos diferentes contextos comuni-

cativos de forma significativa. 

▪ PLEB1.4. Escoita atentamente en interac-

cións cara a cara, sen interromper. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxecti-

vos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

peticións)de progresiva comple-

xidade en situacións comunicati-

vas habituais dentro e fóra da au-

la. 

 Repetición, memorización com-

prensiva e observación de mode-

los correspondentes a rimas, 

cancións, dramatizacións... para 

a adquisición do léxico e expre-

sións cotiás da lingua estranxei-

ra. 

 Desenvolvemento de actitudes e 

estratexias de cooperación e 

respecto en situacións de apren-

dizaxe compartida que faciliten 

interaccións orais en grupo, se-

guindo modelos pautados, para a 

realización de tarefas na aula. 

▪ B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e 

de entoación: identificación progre-

siva de aspectos fonéticos, do ritmo 

e da entoación da lingua estranxei-

ra como aspectos fundamentais pa-

ra a comprensión de breves textos 

orais a través do xogo e da expre-

sión corporal e musical. 

▪ PLEB1.5. Interese e respecto polas inter-

vencións orais alleas en prol da mellora da 

súa pronuncia, entoación e acentuación. 

▪ CCL 

▪ CSC 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
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ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxecti-

vos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ b 

▪ c 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Concibir a mensaxe con clari-

dade e practicalo varias veces. 

 Execución: 

 Expresar a mensaxe con clari-

dade axustándose aos mode-

los. 

 Apoiarse nos coñecementos 

previos para participar activa-

mente en situacións funcionais 

de comunicación, seguindo 

modelos, adecuadas á idade 

do alumnado e aos seus in-

tereses.. 

 Compensar as carencias lin-

güísticas mediante procede-

mentos non verbais (xestos, 

expresións faciais, posturas, 

contacto visual ou corporal). 

 Recoñecer e usar progresiva-

mente léxico, formas e estrutu-

▪ B2.1. Interactuar en situacións 

reais ou simuladas sinxelas de 

comunicación sobre temas do seu 

interese, sobre persoas da súa 

contorna inmediata, usando expre-

sións e frases coñecidas e de uso 

frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos 

(and/or/then). 

▪ B2.2. Participar de forma activa e 

cooperativa en situacións funcio-

nais de comunicación que requiran 

un intercambio directo de informa-

ción en áreas de necesidade in-

mediata ou temas do seu interese 

cunha pronuncia axeitada e em-

pregando as convencións propias 

do proceso comunicativo.  

▪ B2.3. Valorar as linguas estranxei-

ras como instrumento de comuni-

cación. 

▪ B2.4. Producir patróns sonoros, 

▪ PLEB2.1. Participa en situacións reais ou 

simuladas de comunicación breves e ele-

mentais, previamente preparadas e en-

saiadas, sobre temas do seu interese, so-

bre persoas da súa contorna inmediata, 

cunha pronuncia e entoación comprensi-

bles. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en interaccións co-

tiás. 

▪ CCL 

▪ PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

▪ CSC 

▪ PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. can-

cións, conversas telefónicas ou dramatiza-

cións). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB2.5. Manifesta interese e respecto 

polas apartacións do seus compañei-

ros/as.  

▪ CSC 
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ras básicas orais moi breves 

propias da lingua estranxeira, 

para expresar funcións pre-

viamente traballadas. 

 Participar en interaccións orais 

en situacións reais ou simula-

das a través de respostas ver-

bais e non verbais. 

 Producir textos orais cotiás de 

índole diversa tendo en conta 

tanto elementos lingüísticos 

como extralingüísticos: utilizar 

xestos ou recorrer a imaxes 

para axudar na comprensión 

de producións orais. 

 Participar activamente en in-

tercambios lingüísticos orais 

sinxelos, previamente traballa-

dos en grupo, para expresar 

as necesidades de comunica-

ción máis inmediatas. 

  

  

  

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario. 
▪ PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira nas diferen-

tes situacións comunicativas. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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 Empregar a lingua estranxeira 

en situacións variadas de co-

municación. 

▪ B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e 

de entoación:  

 Uso axeitado dos sons propios 

da lingua estranxeira: pronuncia 

de palabras e frases cotiás de 

forma comprensible.  

 Iniciación ás normas que regulan 

a interacción oral (quendas de 

palabra, volume de voz e ritmo 

axeitado). 

 Dominio moi progresivo de as-

pectos fonéticos básicos, de rit-

mo e entoación para a produción 

de textos breves orais a través 

do xogo e da expresión corporal 

e musical. 

▪ PLEB2.9. Domina progresivamente aspec-

tos fonéticos, do ritmo, da acentuación e 

da entoación da lingua estranxeira para a 

produción de textos orais.  

▪ CCL 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

 Activación dos coñecementos 

previos en relación á tipoloxía e 

tema do texto que se vai traba-

llar.  

 Identificar elementos icónicos, tí-

tulos e facer unha primeira anti-

cipación sobre o contido de tex-

▪ B3.1. Identificar o tema e com-

prender o sentido xeral e as ideas 

máis importantes en textos escri-

tos sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e de in-

terese para o alumnado, e conte 

con apoio visual en soporte papel 

ou dixital. 

▪ B3.2. Coñecer as estratexias bási-

▪ PLEB3.1. Comprende frases simples escri-

tas, relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral. 

▪ CCL 

▪ PLEB3.2. Comprende a idea principal dun 

texto escrito sinxelo acompañado de apoio 

visual, acorde a súa idade procedente dos 

medios de comunicación adaptados a súa 

competencia lingüística.  

▪ CCL 
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tos escritos sinxelos adaptados á 

súa idade. 

 Identificación de palabras clave 

do texto, relacionadas cos e coas 

personaxes e o contexto a través 

da linguaxe non verbal ou co 

apoio de ilustracións. 

  

 Identificación de textos sinxelos: 

regras de xogos, algunhas ins-

trucións, carteis da aula… 

 Recoñecer o léxico, formas e es-

truturas básicas escritas propias 

da lingua estranxeira, para ex-

presar funcións previamente utili-

zadas. 

cas máis adecuadas para a com-

prensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos. 

 

 

 

▪ B3.3. Discriminar patróns gráficos 

e recoñecer os significados e in-

tencións comunicativas básicas 

que expresen pausas, exclama-

cións e interrogacións. 

▪ PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLB3.4. Selecciona contos, narracións ou 

outro material escrito da biblioteca de aula 

para a súa lectura autónoma acordes a 

súa idade e intereses. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso 

autónomo de estratexias de comprensión 

lectora. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLB3.6. Formula hipóteses sobre o texto a 

partir de elementos icónicos e títulos que o 

acompañan, e compróbaas. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 
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 Captación da idea global e identi-

ficación de elementos máis rele-

vantes en textos escritos situa-

cións cotiás próximas á expe-

riencia como invitacións, felicita-

cións, notas, avisos, folletos..., 

con axuda de elementos lingüís-

ticos e non lingüísticos do con-

texto. 

 Lectura guiada e comprensión de 

diferentes textos sinxelos, en so-

porte papel e dixital, adaptados á 

competencia lingüística do alum-

nado, para utilizar información 

global e específica, no desenvol-

vemento dunha tarefa, proxecto 

ou para gozar da lectura. 

 Iniciación no uso do dicionario bi-

lingüe e das tecnoloxías da in-

formación e da comunicación pa-

ra ler (web, programas multime-

dia e correo electrónico). 

▪ B3.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación ele-

mentais: 

 Recoñecemento dos signos de 

puntuación elementais. 

  

 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos 

escritos, expresións orais coñe-

▪ PLEB3.7. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.9. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos tex-

tos escritos. 

▪ CCL 

▪ CSIEE 
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cidas e establecemento de rela-

cións analíticas grafía-son. 

 Recoñecemento de símbolos de 

uso frecuente: €, ₤ @. 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ b 

▪ f 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 

 Planificación: 

 Seleccionar o tipo de texto que 

se vai producir: conto, notas, 

dramatizacións … 

 Iniciarse no uso do dicionario 

bilingüe e outros materiais de 

consulta en soporte papel ou 

dixital adecuados á idade do 

alumnado. 

 Execución: 

 Producir a mensaxe escrita 

con claridade, utilizando ex-

presións e frases coñecidas. 

 Compensar as carencias léxi-

cas mediante o uso do dicio-

▪ B4.1. Escribir textos sinxelos pro-

pios, compostos de frases simples 

illadas, nun rexistro neutro, utili-

zando con razoable corrección as 

convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, 

para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de as-

pectos da súa vida cotiá, en situa-

cións familiares e predicibles. 

▪ B4.2. Coñecer e aplicar as estrate-

xias básicas máis adecuadas para 

a produción de textos escritos. 

▪ B4.3. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable correc-

ción frases curtas que utiliza nor-

▪ PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacio-

nadas con temas da súa vida cotiá traba-

lladas previamente de forma oral. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organi-

zados con coherencia na súa secuencia e 

con léxico relacionado co tema da escritu-

ra propios de situacións de relación inter-

persoal (invitacións, notas e avisos). 

▪ CCL 

▪ PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

cos seus datos persoais e dos e das de-

mais (nome, apelido, idade...). 

▪ CCL 
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 nario visual do alumnado e de 

materias audiovisuais e multi-

media para reproducir mensa-

xes escritas sinxelas. 

 Apoiarse nas palabras e frases 

coñecidas previamente en in-

teraccións orais e de lectura. 

  

  

 Seleccionar e empregar o léxi-

co adecuado ao tema e usar 

algún recurso cohesivo para 

non repetir palabras. 

 Reelaborar informacións en fi-

cheiros, libriños... textos escri-

tos, moi breves e pautados, 

afíns aos seus intereses, cun-

ha intención comunicativa. 

malmente ao falar, cunha ortogra-

fía aceptable. 

▪ B4.8. Iniciarse no uso das ferra-

mentas informáticas para comple-

tar actividades preelaboradas polo 

persoal docente. 

▪ PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en cla-

se como, por exemplo, onde está un obxe-

cto ou un lugar, de que cor é un obxecto, 

que hora é, cales son os seus gustos ou 

se hai algo nun determinado lugar. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal 

simple en soporte papel ou dixital falando 

de si mesmo/a e da súa contorna inmedia-

ta. 

▪ CCL 

▪ PLEB4.7. Produce textos escritos significa-

tivos,en soporte papel ou dixital, de forma 

individual ou en parella seguindo o modelo 

traballado. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC 

para a produción de textos sinxelos. 

▪ CCL 

▪ CD 
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 Reproducir a forma gráfica de 

certas palabras en situacións 

comunicativas, sen modelos 

dados, a través de hipóteses 

ou tratando de recordar a súa 

forma. 

 Compoñer a partir de modelos, 

diferentes textos sinxelos, utili-

zando expresións e frases 

coñecidas oralmente, para 

transmitir información. 

 Utilizar a lingua estranxeira en 

mensaxes escritas como re-

cordatorio visual e para á 

aprendizaxe de novas pala-

bras e expresións (carteis para 

identificar os obxectos e os 

espazos da aula, calendario, 

normas de xogos, cartafol co-

lectivo...). 

 Iniciarse no uso das tecnolo-

xías da información e a comu-

nicación para producir textos e 

presentacións, recompilar e 

▪ PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas etc. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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transmitir información.  

 

 

▪  B4.2. Patróns gráficos, conven-

cións ortográficas e de puntuación 

elementais: 

 Uso dos signos de puntuación 

máis básicos. 

 Uso de símbolos de uso frecuen-

te: €, ₤. 

 Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos 

escritos, expresións orais coñe-

cidas e establecemento de rela-

cións grafía-son. 

▪ PLEB4.10. Amosa interese por utilizar a 

lingua estranxeira escrita de forma correc-

ta en situacións variadas atendendo á súa 

corrección ortográfica.  

▪ CCL 

▪ CAA 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

 Valoración positiva das interven-

cións orais propias e alleas na 

lingua estranxeira como instru-

mento para comunicarse e coñe-

cer outras culturas. 

 Valoración da propia cultura a 

través do coñecemento e valora-

▪ B5.1. Identificar aspectos sociocul-

turais e sociolingüísticos básicos 

para unha comprensión adecuada 

do texto oral e escrito. 

▪ B5.2. Amosar curiosidade pola 

lingua e pola súa cultura. 

▪ B5.3. Iniciar e rematar as interac-

cións adecuadamente en situa-

cións reais ou simuladas en con-

▪ PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a lingua 

estranxeira (horarios, comidas, festivida-

des...) e compáraos cos propios, amosan-

do unha actitude de apertura cara ao dife-

rente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender 

a lingua estranxeira e a súa cultura. 

▪ CCL 

▪ CSC 
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ción doutras culturas, respecto e 

aceptación de ideas e costumes 

distintos. 

 Recoñecemento e aprendizaxe 

de formas básicas de relación 

social na lingua estranxeira. 

 Recoñecemento da realidade 

plurilingüe da propia contorna. 

 

 

▪ B5.2. Funcións comunicativas: 

 Establecemento de relacións so-

ciais: saudar, agradecer, despe-

dirse, dirixirse aos demais.  

 Realización de preguntas e res-

postas sinxelas sobre aspectos 

persoais dun mesmo/a e dos e 

das demais. 

 Expresión da posesión dun 

mesmo/a e dunha terceira per-

soa en afirmativa e negativa. 

 Expresión da información en 

afirmativa e negativa e formula-

ción das correspondentes pre-

guntas. 

 Realización de preguntas e res-

postas sinxelas sobre os días da 

semana, os meses e o tempo 

atmosférico, a hora etc. 

textos dirixidos. 

▪ B5.4. Obter e dar información per-

soal, sobre o seu contorno máis 

inmediato en situacións comunica-

tivas habituais dentro e fóra da au-

la. 

▪ B5.5. Expresar nocións básicas 

relativas a rutinas, tempo, vesti-

menta e prezo. 

 

 

▪ B5.6. Expresar e identificar locali-

zación de persoas, de obxectos e 

de lugares. 

▪ B5.7. Solicitar e comprender o 

permiso, o acordo, a información, 

a preferencia, a axuda ou o dese-

xo, a capacidade entre outras. 

▪ B5.8. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas para 

realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel.  

▪ B5.9. Recoñecer estruturas sintác-

ticas básicas e os seus significa-

dos asociados. 

▪ B5.10. Utilizar estruturas sintácti-

cas de progresiva dificultade (p. e. 

enlazar frases sinxelas con conec-

tores básicos como and, or, then). 

▪ B5.10. Mostrar un control sobre un 

▪ PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito 

comprensible en actividades de aprendi-

zaxe cotiás en distintos contextos. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os 

tramos horarios e as rutinas do día, pre-

zos, vestimentas… 

▪ CCL 

▪ PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre a localización (obxec-

tos, espazos, seres vivos …). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre o permiso, o acordo, a 

preferencia, desexo ou a capacidade. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a concor-

dancia de número e usa correctamente os 

nexos básicos. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas 

moi simples, así como as que achegan in-

formación. 

▪ CCL 

▪ PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

para desenvolverse nas interaccións habi-

▪ CCL 
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 Descrición das rutinas diarias. 

 Realización de preguntas e res-

postas sinxelas indicando a iden-

tificación e localización de per-

soas, de obxectos e de lugares... 

 Realización de preguntas e res-

postas sinxelas en relación a 

operacións de compravenda. 

 Formulación de preguntas e res-

postas sinxelas en relación á 

cantidade. 

 Realización de preguntas e res-

postas sinxelas sobre os gustos 

e  

 preferencias. 

  

 Realización de preguntas e res-

conxunto de estruturas gramaticais 

sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio 

memorizado. 

▪ B5.11. Comprender e utilizar o 

léxico propio do nivel en situacións 

comunicativas sinxelas da vida da 

aula ou fóra dela. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ B5.12. Comparar aspectos lingüís-

tuais. ▪ CAA 

▪ PLEB5.12. Compara aspectos lingüísticos 

e culturais das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada a través de produ-

cións audiovisuais ou multimedia e de ma-

nifestacións artísticas.  

▪ CCL 

▪ CAA 



                                                                                                                                                                      Proxecto Lingua estranxeira 4ºEP. Ceip San Marcos 2020/2021 

ÁREA PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA CURSO CUARTO 

Obxecti-

vos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

postas sobre a habilidade. 

 Expresión de habilidades e ca-

pacidades en afirmativo e negati-

vo. 

 Formulación de preguntas e res-

postas sobre a vestimenta. 

 Descrición de persoas, plantas e 

animais.  

 Expresión básica de desexos. 

 Formulación de preguntas sobre 

o desexo. 

 Expresión de instrucións. 

 Preguntas e respostas sobre pe-

tición e ofrecemento de axuda. 

▪ B1.4. Estruturas sintáctico-

discursivas: 

 Saúdos, agradecemento, 

despedidas... (Hi, See you, How 

are you? I´m fine, thanks…).  

 Preguntas e respostas sobre as-

pectos persoais, como nome, 

idade, estado de ánimo, comida 

favorita... (What’s your 

name?,My name is, How old are 

you?, I’m, I´m (bored), What´s 

your favourite (sport)? My favour-

ite (sport) is..., (What´s his/her 

favourite (subjectt)? His/her fa-

vourite (subject) is...). 

 Expresión de posesión en primei-

ra e terceira persoa e formul 

  

  

  

ticos e culturais das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha compe-

tencia integrada a través de pro-

ducións audiovisuais ou multime-

dia e de manifestacións artísticas 

(horarios, hábitos, festividades…).  

▪ B5.13. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico de alta frecuen-

cia relativo a situacións cotiás e 

temas habituais e concretos rela-

cionados coas súas experiencias, 

intereses e próximos á súa idade. 

▪ PLEB5.13. Comprende e usa adecuada-

mente o vocabulario necesario para parti-

cipar nas interaccións de aula ou fóra da 

aula, ler textos próximos á súa idade e es-

cribir con léxico traballado previamente. 

▪ CCL 

▪ CAA 
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ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Saúdos, agradecemento, despedidas... (Hi, See you, How are you? I´m fine, thanks…).  

 Preguntas e respostas sobre aspectos persoais, como nome, idade, estado de ánimo, comida favorita... (What’s your name?,My 

name is, How old are you?, I’m, I´m (bored), What´s your favourite (sport)? My favourite (sport) is..., (What´s his/her favourite (sub-

jectt)? His/her favourite (subject) is...). 

 Expresión de posesión en primeira e terceira persoa e formulación da pregunta correspondente e resposta afirmativa e negativa. 

 Expresión da información (I´ve/I haven´t got (English) on (Friday), Have you got (PE) on (Tuesday), Yes, I´ve/No I haven´t). 

 Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses, o tempo atmosférico e a hora (What time is it ?, It´s (Half) past (one)...). 

 Descrición das rutinas diarias (I (get up) (at eight o clock) on (Monday)). 

 Preguntas e respostas sobre obxectos do seu interese (Where´s is it?, It´s in/on/under/next to). 

 Expresión de cantidade: contar desde 1 a 100. 

 Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo (How much is it?, It´s (one) pound and (fifty) cents). 

 Preguntas e respostas sinxelas sobre a cantidade de obxectos ou persoas (How many… are there?). 

 Preguntas e respostas sobre o gusto en primeira persoa (Do you like (cheese)?, Yes, I do/ No, I don´t). 

 Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t like (chips)). 

 Realización de preguntas e respostas sobre habilidade (Can you (swim)?, Yes, I can; No I can´t). 

 Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can (play the piano), I can´t (play the trumpet). 

 Identificación das pezas de roupa (I´m wearing, he/she´s wearing). 

 Preguntas e respostas sobre a vestimenta (What´s she/he wearing?, Who´s wearing (shoes)?). 

 Expresión de desexos (I want to (make a cake). 
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 Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play basketball?)). 

 Expresión de instrucións (Touch your (legs), Listen, please…). 

 Realización de preguntas e respostas curtas (What´s this?, It´s…). 

 Preguntas e respostas sobre petición e axuda (Can I have (pasta), please?). 

 

 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 

 posesións persoais 

 cores 

 números ata o 100 

 preposicións 

 roupa 

 materiais escolares 

 a hora 

 adxectivos para describir persoas 

 lugares e obxectos 

 partes do corpo e a cara 

 deportes, equipamento deportivo, actividades ao aire libre 

 comida 

 moedas (euros, cents, pounds, pence) 

 estado e sentimentos 

 tempo atmosférico 
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 días da semana, meses, estacións do ano 

 accións (rutina diaria...) 

 nstrumentos musicais 

 materiais 

 animais  

 partes do corpo e da cara 

 partes da casa 
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TEMPORALIZACIÓN  DAS UNIDADES 

 

 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

Starter Unit – At the Exhibition 

UNIT 1 – In Rooftops City 

UNIT 2 – At the Sports Centre 

Festivals: Halloween and Christmas 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIT 3 – At Rooftops School 

UNIT 4 – At the Fire Station 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

UNIT 5 – At the Cinema 

UNIT 6 – In the Community Garden 

 

 

CONMEMORACIÓNS  E CELEBRACIÓNS. 

 

Considéranse actividades complementarias as organizadas durante o horario escolar polos centros, de acordo co seu proxecto curricular e que 

teñen un carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, espazo ou recursos que utiliza. 

 

Curso Actividade Data 

2020/2021 Día Universal da Infancia 20 de novembro 

 Día Internacional contra a violencia de Xénero 25 de novembro 

 Día Internacional das persoas con discapacidade      3 de decembro 

 Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos 10 de decembro 

 Constitución e Estatuto de autonomía de Galicia Do 30 novembro ao 07 

decembro 
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CONTIDOS INTER CURRICULARES CLIL 

 

Un dos obxectivos é interrelacionar a aprendizaxe do inglés co doutras materias de Primaria. 

Pero se se traballa en inglés sobre un tema doutra área de ensino é importante ofrecer o contexto para axudar a entendelo e aprendelo. 

 

Tendo en conta o anterior, hai hai tres proxectos CLIL que permiten aos nenos aprender interesantes conceptos doutras áreas do currículo 

 

Project ROOFTOPS 4 

1 Arte e CC. Sociais: MAKE AN INFORMATION BOARD ABOUT PLACES TO 

VISIT IN A CITY! 

2 CC Sociais: ROLE PLAY A TOUR GUIDE AND TOURISTS ON A CITY TOUR! 

3 Arte e CC. Sociais: DESIGN A NEW KIND OF TRANSPORT AND MAKE A 

LEAFLET! 

 Día Internacional de la Educación 24 de xaneiro 

 Día Escolar da non Violencia e da Paz 30 de xaneiro 

 Día Internacional da Muller 8 de marzo 

 Día Mundial dos Dereitos do Consumidor 15 de marzo 

 Semana da Prensa 8 ao 12 marzo 

 Día Mundial da Saúde 7 de abril 

 Semana do Libro 19  ao 23 de abril 

 Día internacional contra o acoso escolar 2 de maio 

 Día de Europa 9 de maio 

 Semana das Letras Galegas 10 ao 14 de maio 

 Día Mundial do Medio Ambiente 5 de xuño 
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CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL 

 

De acordo co Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, establécese que: 

 

- A educación cívica e constitucional traballarase en todas as materias. 

- Fomentarase a igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de minusvalía. 

- Fomentarase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de 

xénero. 

- Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, e a pre-

vención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

- Fomentarase a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

- Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación. 

- Fomentarase o desenvolvemento sostible e a protección do medio, alertarase dos riscos de explotación e abuso sexual, previrase os 

alumnos sobre as situacións de risco derivadas da utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así como promoverase a 

protección ante emerxencias e catástrofes. 

- Fomentarase o desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor. 

- Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen parte do comportamento infantil. 

- Fomentarase a educación e a seguridade vial. 

 

 

VALORES E ACTITUDES 

 

- Educación e respecto na lingua estranxeira. 

- Esforzo co vocabulario e estruturas novos. 

- Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe, etc. 
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- Superar o bloqueo mental cando se coñece novos falantes da lingua estranxeira 

- Escoita atenta e mostrando seguridade 

- Uso da lingua estranxeira na clase 

 

En todas as unidades se tratan temas relacionados coa educación moral e cívica, a educación ambiental, a educación para a tolerancia, a 

educación para a para a igualdade de ambos os dous sexos, a educación para a saúde e a educación para o ocio etc. 

 

 

AVALIACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E ESTÁNDARES 

 

Os Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o 

alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que se pretende conseguir en cada materia.  

 

Estes criterios de avaliación concrétanse a través dos Estándares de aprendizaxe, que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que 

especifican os coñecementos que o alumno debe alcanzar en cada caso. Estes estándares serán valorados e ponderados ao longo do curso.  

Estes estándares de aprendizaxe están establecidos no currículo básico de Educación Primaria, concretado para a Comunidade de Galicia no 

Decreto 105/2014 do 4 de setembro. Dos estándares de aprendizaxe establecidos polo currículo oficial da Comunidade de Galicia, estableceuse 

o grao mínimo necesario para superar a materia para este curso 2020-2021. 

 

Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de indicadores de logro, tales como Rúbricas ou escalas de avaliación. 

Estes indicadores de logro deben incluír rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que teñan en conta o principio de atención á diversidade. 

 

O profesorado debe utilizar procedementos de avaliación variados e incorporar estratexias que permitan a participación do alumnado na 

avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación. En todo caso, os distintos procedementos de 
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avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, os protocolos de rexistro, ou os 

traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente. 

 

TIPOS DE AVALIACIÓN 

 

• Avaliación inicial (diagnóstica): Ao comezo de cada un dos cursos da etapa da Educación Primaria, que permitirá adoptar as decisións e 

tomar as medidas pertinentes de reforzo e de recuperación. 

• Avaliación continua e  global (formativa): A avaliación continua terá un carácter formativo. Terá a finalidade de orientar o profesorado e 

axudar ao alumnado nos procesos de ensino e aprendizaxe, e adoptar as decisións que axuden a superar as posibles dificultades atopadas 

• Avaliación final (sumativa): Ao final de cada curso o equipo docente levará a cabo a avaliación final dos resultados alcanzados polos alum-

nos e alumnas do grupo. A valoración dos resultados consignarase nos documentos de avaliación coas cualificacións, tanto positivas como nega-

tivas. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN / REXISTRO 

 

Os instrumentos de avaliación que se empregarán serán os que seguen:  

 Os criterios de avaliación definidos polo currículo.  

 Os estándares de aprendizaxe avaliables definidos no currículo. 

 As probas orais ou escritas que se realicen ao longo do curso. 

 A observación diaria do traballo do alumnado.  

 A revisión de tarefas encargadas ao alumnado, ben sexa de xeito individual ou grupal. 

 As rúbricas que se poidan utilizar nas distintas actividades, ben sexan para a avaliación de contidos ou de destrezas. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

Os criterios de avaliación para cada curso serán os establecidos no currículo básico de Educación Primaria, concretado para a Comunidade de 

Galicia no Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de educación primaria para a Comunidade de Galicia. A 

avaliación realizarase seguindo as pautas establecidas lexislación vixente, e baseándose no progreso acadado polo alumnado ao longo do curso 

escolar.  

Valorarase o grao de consecución dos obxectivos previstos aplicando a metodoloxía, tendo en conta a adquisición das competencias,  os criterios 

de avaliación e utilizando os distintos instrumentos de avaliación.  

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas actividades e tarefas realizadas por parte do alumnado. Para 

iso, terase en conta e cualificará os seguintes aspectos do seguinte modo (os estándares subliñados corresponden aos mínimos de promoción): 

 

As porcentaxes que serán de aplicación para o cálculo das notas trimestrais serán as seguintes: 

 

 

 

ACTITUDE E PARTICIPACIÓN ACTIVA 

20% 

 

TRABALLO DIARIO 

40% 

 

PROBAS DE AVALIACIÓN 

40% 

 

A nota final será resultado dunha valoración global do progreso do alumno/a ao longo do curso, e non un cálculo pre-establecido da nota obtida 

nos distintos trimestres. 
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MÍNIMOS DE PROMOCIÓN 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá proceden-

tes de medios audiovisuais ou da Internet adecuados a súa idade. 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en textos orais (contos, cancións e conversas) sobre te-
mas familiares ou do seu interese e expresados con claridade e que contén con apoio visual. 

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferen-

tes medios de comunicación e da Internet. 

PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do 

seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás. 

PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas telefónicas ou dramatizacións). 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual, acorde a súa idade procedente dos medios de co-

municación adaptados a súa competencia lingüística. 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral. 

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical coñecida. 

PLEB4.7. Produce textos escritos significativos, en soporte papel ou dixital, de forma individual ou en parella seguindo o modelo traballado. 

PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC para a produción de textos sinxelos. 

PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan información. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais. 

 

 



                                                                                                                                                                      Proxecto Lingua estranxeira 4ºEP. Ceip San Marcos 2020/2021 

PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE) 

 

 Nesta etapa porase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na atención individualizada, na prevención das dificultades 

de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

 Co fin de fomentar o hábito da lectura dedicarase un tempo diario a esta. 

 Prestarase especial atención durante a etapa á atención personalizada dos alumnos e alumnas, á realización de diagnósticos precoces e 

ao establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. 

 A acción titorial orientará o proceso educativo individual e colectivo do alumnado. O profesor titor coordinará a intervención educativa do 

conxunto do profesorado do alumnado ao que titoriza de acordo co que estableza a Administración educativa correspondente, e manterá 

unha relación permanente coa familia, co fin de facilitar o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei Orgánica 8/1985, 

do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. 

 A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste modo se garante o desen-

volvemento de todos eles á vez que unha atención personalizada en función das necesidades de cada un. 

 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. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO 

 

Será de aplicación o indicado no capítulo II do título I da Lei 2/2006, do 3 de maio, nos artigos 71 a 79 bis, ao alumnado que requira unha 

atención educativa diferente á ordinaria. Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización das avaliacións se 

adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 
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AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE 

 

Avaliar e modificar en caso necesario o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS PARA TRABALLAR NA AULA 

 

Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do que se pretende conseguir, tendo claro cáles son os obxectivos 

ou metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son os máis axeitados e como se avalía a aprendizaxe e retroalimentarse o 

proceso. 

 

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para alcanzar as metas propostas e en función dos condicionantes 

nos que ten lugar o ensino. 

 

 Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe no alumnado, o que implica 

unha nova formulación do papel do alumno, activo e autónomo, consciente de ser o responsable da súa aprendizaxe. 

 

 Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, metodoloxías activas e contextualizadas. Aquelas 

que faciliten a participación e implicación do alumnado e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, serán as que xeren 

aprendizaxes máis transferibles e duradeiras. 

 

 As metodoloxías activas han de apoiarse en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través da resolución conxunta das 

tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións similares. 
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 Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis adecuadas, ao permitir compartir e cons-

truír o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas. 

 

 Traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión, a crítica, a elaboración de hipó-

tese e a tarefa investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus co-

ñecementos e habilidades a proxectos reais. 

 

 O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais adaptados aos distintos niveis e aos d iferentes 

estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula, considerando especialmente a in-

tegración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos vir-

tuais. 

 

 Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen. 

 

 

En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de ser o comunicativo, polo que os elementos do currículo se definirán sempre baseándose nos 

procesos de comunicación aos que van encamiñados, adecuándose no caso concreto da etapa de Primaria ás características e as necesidades 

do alumnado. 

 

Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase en torno a actividades de lingua tal como estas se describen no 

Marco: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. 

 

A lingua demanda unha metodoloxía que se centre no alumno, nas súas necesidades de aprendizaxe e na responsabilidade que este  debe 

asumir no proceso; A metodoloxía máis idónea será, polo tanto, aquel conxunto de prácticas de aprendizaxe, ensino e avaliación que mellor 

contribúa a que o alumno, por un lado, adquira as diversas competencias implicadas na comunicación, e, por outro, desenvolva a capacidade de 
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poñer todas estas competencias en práctica de xeito conxunto para producir e procesar textos orais ou escritos axeitados aos contextos de 

actuación correspondentes. 

 

Para a adquisición da competencia lingüística en lingua estranxeira resulta fundamental o desenvolvemento da capacidade lectora e o dominio 

da escritura. 

 

Incidirase ademais de xeito especial no aproveitamento didáctico de recursos dixitais, entendidos como unha ferramenta esencial para iniciar o 

alumnado na adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaxe, adaptados sempre á súa idade e ás súas peculiaridades. 

 

 

METODOLOXÍA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL E/OU NON PRESENCIAL 

 

De conformidade coas Instrucións do 30 de xullo 2020 e o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 as UU.DD. da 

presente programación están elaboradas intercalando tanto traballo na aula, como traballo telemático/dixital, de xeito que se a actual docencia 

lectiva presencial mudase á semipresencial non habería case impacto nin cambio no programado. 

A metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia será utilizar a aula virtual do centro 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/aulavirtual/ ademáis dos correos creados para os alumnos no dominio @ceipsanmarcos.es 

coordinándonos tódolos mestres que participan na súa ensinanza-aprendizaxe. 

Os espazos e agrupamentos a utilizar seguindo o protocolo son as propias clases e mantendo a máxima distancia posible entre eles.  

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS 

Recursos materiais dispoñibles no centro 

 DVD 

Reprodutor CD 
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Cámara de vídeo, tablets 

Ordenador 

TDI (Taboleiro Dixital Interactivo) 

 

Espazos dispoñibles no centro 

Aula de idiomas compartida. 

Aula de ordenadores 

Patio 

Ximnasio 

Biblioteca 

 

 

UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 

 

As Tecnoloxías da Información e a Comunicación serán unha peza fundamental para producir o cambio metodolóxico que leve a conseguir o 

obxectivo de mellora da calidade educativa. Así mesmo, o uso responsable e ordenado destas novas tecnoloxías por parte dos alumnos e 

alumnas debe estar presente en todo o sistema educativo 

Os alumnos e alumnas van aprender a utilizar, de forma responsable, as posibilidades que as Tecnoloxías da Información e a Comunicación lles 

ofrecen para a adquisición de destrezas na área de Lingua Estranxeira. 

 

Neste curso, o alumnado empregará a aula virtual do centro para desenrolar a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe 

e acceder a contidos dixitáis correspondentes ao seu nivel.  

 

Uso das TICs para: 

 Presentar, repasar e practicar o vocabulario de forma clara e sinxela , 
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 Cantar as cancións. 

 Contar contos, 

 Visualización e creación de presentacións e vídeos 

 Presentar dixitalmente as táboas de gramática e centrarse nos puntos gramaticais que se están a estudar.  

 Hai actividades interactivas para que os nenos practiquen estas estruturas. 

 Proxectos 

 Compartir información a través da mensaxería dixital. 

 

 

PROXECTO LECTOR. 

 

A lectura é unha ferramenta fundamental do desenvolvemento da personalidade, pero tamén o é de socialización como elemento esencial para 

convivir en democracia e desenvolverse na sociedade da información. Para iso é preciso que os alumnos adquiran habilidades que lles permitan 

o seguinte: 

 Comprensión de textos literarios sinxelos, adaptados á idade e aos intereses dos alumnos (textos narrativos e poéticos). 

 Introdución ao uso da biblioteca escolar 

 Participación en representacións, memorización e recitación de poemas, cantar cancións, contar contos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      Proxecto Lingua estranxeira 4ºEP. Ceip San Marcos 2020/2021 

ANEXO I  

 

CONTIDOS NON TRABALLADOS NO CURSO 2019/2020 

 

Durante o primeiro trimestre, e seguindo as normas do protocolo, trataremos temas pendentes do curso pasado derivados do peche dos colexios 

a causa da COVID-19.  

Polo tanto as primeiras unidades incluirán actividades relacionadas con:  

 Apariencia física 

 Hobbies 

 Animais 

 Comidas 

 Adxectivos persoais 

 Actividades a facer nunha biblioteca 

 Uso do interrogativo Where? 

 Preguntas e respostas sobre: What’s his/her favourite…? What time is it? Can you…? 
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1. Introdución e contextualización

O CEIP Plurilingüe San Marcos sitúase no Concello de Abegondo, na localidade de Abegondo. É un concello de carácter rural, sen
núcleos grandes de poboación. A maioría da súa poboación realiza actividades nas áreas de industria e servizos e unha pequena
parte da mesma adícase aos traballos propios do campo.

O centro consta de dous edificios unidos por un patio cuberto e un edificio destinado á Educación Infantil. O claustro consta de 30
docentes e ten un total de 324 alumnos. Trátase dun CEIP de liña 2 con 12 unidades de Educación Primaria e 6 de educación infantil,
que ten un horario de xornada de 9:45 a 16:30 e consta dos servizos complementarios de comedor e transporte escolar.

O grupo de 4º educación de primaria está constituído por un total de 32 alumnos distribuídos en dúas aulas de 15 e 17 alumnos cada
unha. 

Esta programación está deseñada para o alumnado do 4º nivel de educación primaria do CEIP Plurilingüe San Marcos para a área de
plástica, impartida por Lucía Vázquez Martínez (tamén titora de 4ºB).

O plurilingüismo está xa impartido en todos os niveis do centro educativo. É por iso que, dentro das nosas posibilidades en canto a
dispoñibilidade horaria e de persoal debidamente cualificado, apostamos polas linguas estranxeiras e impartimos a materia de plástica
en inglés en todos os cursos de primaria.

A nosa intención é introducir o inglés como idioma vehicular para mellorar as destrezas do alumnado. Pretendemos que sexa unha
materia atractiva, para aproveitar a dobre función que se nos ofrece.

Por outra banda, as vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE), modificada pola Lei 8/2013, de 9
de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), as particularidades do currículo desenvolvido para a Comunidade
Autónoma de Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, as esixencias e necesidades cada vez máis pluriculturais da
nosa sociedade, xunto coas directrices establecidas polo Consello de Europa no Marco común europeo de referencia para as linguas,
son claves significativas para a elaboración desta programación. 



2. Currículo

A definición de currículo que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a mellora da calidade educativa recolle no seu artigo 6 é a
seguinte: enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada
unha das ensinanzas.

Os obxectivos de cada ensinanza e  etapa  educativa:  referentes  relativos aos  logros
que  o  alumno  debe  alcanzar  ó  finalizar  o  proceso  educativo,  como  resultado  das  experiencias  de  ensinanza-aprendizaxe
intencionalmente planificadas con tal fin.

As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin
de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.

Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes que contribúen ó logro dos obxectivos
de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de competencias.

A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos docentes.

Os  criterios de avaliación  do grado de adquisición  das competencias  e  do logro  dos obxectivos  de cada ensinanza e  etapa
educativa: referentes de avaliación que definen o que se quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos
como en procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia.

Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados
das aprendizaxes e concretan mediante accións o que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar o
coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa que contribúen e facilitan o deseño de probas
estandarizadas e comparables.

3. Obxectivos

As esixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido escolar, preparando ós alumnos e alumnas
para vivir nun mundo progresivamente máis internacional, multicultural e multilingüe ó tempo que tecnoloxicamente máis avanzado. O
noso país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento e coñecemento doutras linguas comunitarias, tal como



se recolle nun dos obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo
para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración da
competencia nas diferentes linguas dun falante. 

O currículo  básico  establece que a  Educación Primaria  contribuirá  a desenvolver  nos nenos e  nenas as  capacidades que lles
permitan:

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio
activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.

b) Desenvolver  hábitos de traballo  individual  e  de equipo,  de esforzo  e responsabilidade no estudo,  así  como actitudes de
confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución práctica de conflitos, que lles permitan manexarse con autonomía no
ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.

d) Coñecer,  comprender  e  respectar  as  diferentes  culturas  e  as  diferenzas  entre  as  persoas,  a  igualdade  de  dereitos  e
oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade.

e) Coñecer e empregar de maneira axeitada a lingua castelá,  a lingua cooficial  da Comunidade Autónoma se a houbera, e
desenvolver hábitos de lectura.

f) Adquirir polo menos nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender
mensaxes sinxelas e manexarse en situacións cotiás.

g) Desenvolver  as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de
operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás situacións da súa
vida cotiá.

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as Ciencias Sociais, a Xeografía, a Historia e a Cultura, con
especial atención ós relacionados e vinculados a Galicia.

i) Iniciarse no emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico
ante as mensaxes que reciben e elaboran.

j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais.

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as diferenzas e empregar a educación física e o
deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social.



l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ó ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado.

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como
unha actitude contraria á violencia, ós prexuízos de calquera tipo e ós estereotipos sexistas.

n) Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico.

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia ás
mulleres e homes que realizaron contribucións importantes á cultura e á sociedade galegas.

4. Competencias clave 
A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de decembro de 2006, da UNESCO e
da OCDE, entre outras, baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias como complemento á aprendizaxe dos contidos.
Na definición que a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) fai do currículo, atopámonos cos elementos que
determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe, entre os que se atopan as competencias clave. Propóñense novos enfoques na
aprendizaxe e avaliación, o que supón un importante cambio dirixido a aquilo que o alumnado asimila e é capaz de facer, sobre todo no
tocante ás competencias clave, que se consideran prioritarias de cara ó desenvolvemento do alumnado.

No  noso  sistema  educativo  considérase  que  as  competencias  clave  que  debe  ter  o  alumno  cando  remata  a  súa  escolaridade
OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes:

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).
- Competencia en comunicación lingúistica (CCL)
- Competencia dixital (CD).
- Aprender a aprender (CAA).
- Competencias sociais e cívicas (CSC).
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
- Conciencia e expresións culturais (CCEC)

5. Contidos, criterios de avaliación, estándares e relación coas competencias.





ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

- e

- j

- b

 B1.1. Comunicación das apreciacións 
obtidas por observación.

 B1.2. Elaboración de carteis con 
diversa información aplicando os coñe-
cementos plásticos adquiridos.

 B1.3. Creación de imaxes  para textos 
dados para secuenciar unha historia 
( romance, cantiga, … ).

▪ B1.1. Aproximarse á lectura, análise 
e interpretación da arte e as imaxes 
fixas e en movemento nos seus con-
textos culturais e históricos, com-
prendendo, de maneira crítica, o sig-
nificado e función social, sendo ca-
paz de elaborar imaxes novas a partir
dos coñecementos adquiridos.

▪ EPB1.1.1.  Analiza, de maneira sinxela e utili-
zando a terminoloxía axeitada, imaxes fixas  
atendendo ao tamaño, formato, elementos bá-
sicos (puntos, rectas, planos, cores, luz, fun-
ción, ... ).

▪ CCEC

▪ CCL

▪ CAA

▪ EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa infor-
mación considerando os conceptos de ta-
maño, equilibrio, proporción e cor, e engadin-
do textos utilizando a tipografía máis axeitada 
á súa función.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CCEC

▪ EPB1.1.3. Secuencia unha historia en 
diferentes viñetas nas que incorpora imaxes e
textos seguindo o patrón do cómic.

▪ CCEC

▪ CCL

▪ CAA

▪ EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de forma oral
e escrita, o contido das imaxes dunha obra 
artística concreta. 

▪ CCL

▪ CCEC

▪ CSC

▪ j

▪ b

▪ B1.4. Observación de materiais empre-
gados nas obras plásticas.

▪ B1.5. Valoración do coñecemento de 
diferentes códigos artísticos como 
medios de expresión de sentimentos e 
ideas.

▪ B1.6. Clasificación de texturas e tonali-
dades, e apreciación de formas natu-
rais e artificiais, exploradas desde dife-

▪ B1.2. Recoñecer e identificar as for-
mas naturais e artificiais, as texturas, 
os códigos e as técnicas básicas das 
obras plásticas, e expresar as súas 
diferenzas.

▪ EPB1.2.1. Representa formas naturais e artifi-
ciais presentes no contexto, utilizando instru-
mentos, técnicas e materiais adecuados na 
súa obra persoal. 

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, 
atendendo a distintos criterios (similitude, dife-
renza, tacto, dureza etc.)

▪ CCEC

▪ CCL

▪ EPB1.2.3. Identifica a influencia dos fondos de ▪ CCEC



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

rentes ángulos e posicións. cor. 

▪ EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de forma oral 
e escrita o contido das imaxes nunha obra 
artística. 

▪ CCL

▪ CCEC

▪ CSC

▪ EPB1.2.5. Identifica as formas de representar a
figura humana nas obras.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ j

▪ e

▪ i

▪ B1.7. Interese por procurar información 
sobre as producións artísticas e por co-
mentalas.

▪ B1.8. Indagación sobre as calidades de
diferentes materiais e uso que se fai 
deles en distintas representacións. 

▪ B1.9. Uso dos recursos dixitais na pro-
cura da información. 

▪ B1.3. Identificar determinados/as artis-
tas e amosar interese por coñecer as 
formas de expresión das súas obras 
máis representativas. 

▪ EPB1.3.1. Describe profesións relacionadas 
coas artes plásticas e visuais.

▪ CCL

▪ CCEC

▪ CSC

▪ EPB1.3.2. Procura información sobre artistas 
plásticos/as da propia cultura ou alleos, en re-
lación coas características da súa obra. 

▪ CCL

▪ CCEC

▪ CSC

▪ CD



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

▪ EPB1.3.3. Expresa as sensacións e as apreci-
acións persoais sobre as obras plásticas dun 
autor ou dunha autora cun criterio artístico.

▪ CCL

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ CD

▪ j

▪ e

▪ b

▪ B1.10. Valoración do contido informati-
vo que as imaxes proporcionan.

▪ B1.11. Comunicación das apreciacións 
obtidas dunha imaxe.

▪ B1.12. Observación de elementos para 
estudo de escalas e proporcións.

▪ B1.13. Indagación sobre as maneiras 
de representar o espazo.

▪  B1.4. Interpretar o contido das imaxes
e das representacións do espazo pre-
sentes no contexto, identificando as 
posicións dos elementos plásticos no 
espazo. 

▪ EPB1.4.1. Interpreta e valora a información ob-
tida de imaxes no contexto social, e elabora e 
comunica informacións básicas. 

▪ CCL

▪ CAA

▪ CCEC

▪ EPB1.4.2. Identifica a posición dos elementos 
plásticos tendo en conta técnicas espaciais.

▪ CCEC

▪ CSC

▪ CMCCT

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA

▪ j

▪ b

▪ B2.1. Procura das posibilidades da cor 
en contrastes, variacións e combina-
cións, apreciando os resultados sobre 
diferentes soportes.

▪ B2.2. Uso de diferentes texturas para 

▪ B2.1. Coñecer e utilizar materiais, téc-
nicas e códigos diversos que se utili-
zan nas producións artísticas.

▪ EPB2.1.1. Representa formas naturais e artifi-
ciais con diferentes formas, cores, texturas e 
materiais. 

▪ CCEC

▪ EPB2.1.2. Consegue dar sensación de profun-
didade e volume ás súas creacións. 

▪ CCEC



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

as representacións (area, tecidos, 
papel etc.).

▪ B2.3. Exploración das calidades dos 
materiais e o tratamento non convenci-
onal destes (pintura esparexida, por 
chorro etc.).

▪ B2.4. Emprego de distintos soportes 
nas creacións.

▪ B2.5. Curiosidade por coñecer as posi-
bilidades plásticas dos materiais. 

▪ B2.6. Construción de móbiles, estrutu-
ras e volume.

▪ B2.7. Construción de estruturas sinxe-
las para representacións teatrais.

▪ CSIEE

▪ EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a to-
nalidade con sentido estético, de forma cada 
vez máis autónoma.

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais téx-
tiles de refugo. 

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ EPB2.1.5. Experimenta con materiais e textu-
ras para creacións orixinais, integrándoos de 
diferentes maneiras. 

▪ CAA

▪ CCEC

▪ EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plu-
mas etc. para os debuxos usando liñas grosas,
finas, sombras, manchas etc. 

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ EPB2.1.7. Representa obxectos coa técnica da
esfumaxe.

▪  CCEC

▪ EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela,
témperas etc.) con finalidade estética. 

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ EPB2.1.9. Identifica as formas en que está re-
presentada a figura humana nas obras plásti-
cas. 

▪ CCEC

▪ CSC

▪ EPB2.1.10. Representa imaxes usando dife-
rentes características da cor.

▪ CCEC

▪ EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e textu-
ras (arxila, tecidos, papel etc.) para as súas 

▪ CCEC

▪ CSIEE



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO CUARTO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

creacións plásticas. 

▪ EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con preci-
sión, con distintos materiais e texturas, crean-
do formas tridimensionais.

▪ CCEC

▪ j

▪ g

▪ b

▪ B2.8. Experimentación das dimensións 
e das proporcións dunha mesma forma 
en diferentes posicións.

▪ B2.9. Experimentación das 
posibilidades de representación con 
liñas grosas, finas, continuas, desconti-
nuas e xeométricas.

▪ B2.10. Realización de fotografías: enfo-
que e planos. 

▪ B2.11. Aplicación en producións 
propias de aspectos observados en 
obras artísticas.

▪ B2.12. Utilización de recursos dixitais e 
audiovisuais para a elaboración de 
obras artísticas. 

▪ B2.2. Realizar composicións plásticas 
con figuras xeométricas, manexando 
ferramentas básicas de precisión e uti-
lizando escalas e proporcións.

▪ EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como un ele-
mento que estrutura o espazo gráfico.

▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con 
precisión, coa axuda das ferramentas básicas 
(regra, escuadro e cartabón).

▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ EPB2.2.3. Aplica nocións métricas e de pers-
pectiva á construción de estruturas e á trans-
formación do espazo.

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ EPB2.2.4. Realiza trazados con precisión utili-
zando ferramentas básicas.

▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ EPB2.2.5. Manexa e utiliza escalas e propor-
cións axeitadas para representar obxectos.

▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con 
figuras xeométricas, apreciando o valor expre-
sivo da cor.

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través
dun eixe de simetría.

▪ CCEC

▪ CMCCT

▪ i ▪ B2.13. Compilación impresa e dixital ▪ B2.3. Utilizar e manexar as novas tec-
noloxías da información e da 

▪ EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos tecnolóxi-
cos para obter información sobre o contexto 

▪ CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

▪ j

▪ b

▪ d

sobre manifestacións artísticas.

▪ B2.14. Interese pola procura da 
información artística.

▪ B2.15. Interpretación da información. 

▪ B2.16. Inicio no uso dos medios audio-
visuais e dixitais para a creación de 
obras plásticas.

comunicación como medio de 
información, investigación e deseño.

artístico e cultural para as súas producións. ▪ CD

▪ EPB2.3.2. Coñece e utiliza recursos tecnolóxi-
cos básicos para a elaboración das propias 
creacións.

▪ CCEC

▪ CD

▪ CAA

▪ EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte dixital 
para as organizar e as transformar nunha pro-
dución propia (novela, historieta, cartel, mural, 
esquematización dunha lección da clase etc.). 

▪ CD

▪ CAA

▪ EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da información
e da comunicación para coñecer expresións 
artísticas e culturais dos pobos do mundo. 

▪ CSC

▪ CCEC

▪ CD

▪ b

▪ j

▪ B2.17. Establecemento de ordes e pau-
tas para seguir.

▪ B2.18. Interese por axustar o proceso 
creativo ás intencións previstas, medi-
ante bosquexos ou deseños.

▪ B2.4. Utilizar recursos bibliográficos, 
dos medios de comunicación e da in-
ternet para obter información que lle 
sirva para planificar e organizar os 
procesos creativos, así como para 
coñecer e intercambiar informacións 
con outro alumnado.

▪ EPB2.4.1. Organiza e planifica o seu propio 
proceso creativo partindo da idea, recollendo 
información bibliográfica, dos medios de comu-
nicación ou da internet, desenvolvéndoa en es-
bozos e elixindo os que mellor se adecúan aos 
seus propósitos  na obra final, sen utilizar ele-
mentos estereotipados, sendo capaz de com-
partir cos compañeiros e compañeiras o proce-
so e o produto final obtido.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ CSC

▪ EPB2.4.2. Elabora bosquexos e deseños para 
axustar o proceso de creación individual ou en 
grupo, e presenta os traballos con orde e lim-
peza.

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ CCEC

▪ a

▪ b

▪ B2.19. Uso responsable de instrumen-
tos, materiais e espazos.

▪ B2.5. Coidar e usar correctamente os 
materiais, os instrumentos e os espa-

▪ EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpe-
za, e usa de forma responsable e axeitada os 

▪ CSC

▪ CSIEE
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

▪ j ▪ B2.20. Selección axeitada de materiais 
e espazos. 

zos, materiais, os instrumentos e os espazos. 

▪ EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e lim-
peza, respectando as normas e as indicacións 
establecidas, e crea hábitos de traballo.

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ CAA

▪ EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias de 
forma apropiada e responsable, segundo as 
súas posibilidades plásticas e os resultados 
marcados. 

▪ CCEC

▪ CSIEE

6. Relación de estándares de cada materia que forman parte dos perfís competencias

CCL (Competencia en comunicación lingüística)

- PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso
cotiá procedentes de medios audiovisuais ou da Internet adecuados a súa idade.

-  PLEB1.2.  Comprende  os  puntos  principais  e  recoñece  palabras  e  expresións coñecidas en textos orais (contos, cancións e
conversas) sobre temas familiares ou do seu interese e expresados con claridade e que conten con apoio visual.

-  PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas  que  participa  que  traten  sobre  temas  familiares
procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet.

- PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.



- PLEB1.5. Interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación.

- PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e elementais, previamente preparadas e ensaiadas,
sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata cunha pronuncia e entoación comprensibles.

- PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás.

- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas telefónicas ou dramatizacións).

- PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións comunicativas.

-  PLEB2.9.  Domina progresivamente aspectos fonéticos,  do ritmo,  da acentuación e da entoación da lingua estranxeira  para a
produción de textos orais.

- PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral.

- PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual, acorde a súa idade procedente dos
medios de comunicación adaptados a súa competencia lingüística.

- PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira.

- PLEB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca de aula para a súa lectura autónoma acordes a súa
idade e intereses.

- PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de comprensión lectora.

- PLB3.6. Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e títulos que o acompañan, e compróbaas.

- PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

- PLEB3.9. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos escritos.

- PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral.

- PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical coñecida.

- PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura
propios de situacións de relación interpersoal (invitacións, notas e avisos).

- PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus datos persoais e dos e das demais (nome, apelido, idade...).



- PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase como, por exemplo, onde está un obxecto ou un
lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, cales son os seus gurstos ou se hai algo nun determinado lugar. 

- PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal simple en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna inmediata. 

- PLEB4.7. Produce textos escritos significativos, en soporte papel ou dixital, de forma individual ou en parella seguindo o modelo
traballado.

- PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC para a produción de textos sinxelos.

-  PLEB4.10.  Amosa interese por  utilizar  a lingua estranxeira  escrita  de forma correcta en situacións variadas atendendo á súa
corrección ortográfica.

- PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e
compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.

- PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura.

- PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.

- PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe cotiás en distintos contextos.

- PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día, prezos, vestimentas…

- PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización (obxectos, espazos, seres vivos…).

- PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o acordo, a preferencia, desexo ou a capacidade.

- PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de número e usa correctamente os nexos
básicos.

- PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan información.

- PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais.

- PLEB5.12. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha
competencia integrada a través de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.

- PLEB5. 13. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas interaccións de aula ou fóra da aula, ler
textos próximos á súa idade e escribir con léxico traballado previamente.



CSC (Competencia social e cidadá)

- PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.

- PLEB1.5. Interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación.

- PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e elementais, previamente preparadas e ensaiadas,
sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata cunha pronuncia e entoación comprensibles.

- PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.

- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas telefónicas ou dramatizacións).

- PLEB2.5. Manifesta interese e respecto polas apartacións do seus compañeiros/as.

- PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións comunicativas

- PLEB4.7. Produce textos escritos significativos, en soporte papel ou dixital, de forma individual ou en parella seguindo o modelo
traballado.

- PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e
compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.

- PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura.

- PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.

- PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe cotiás en distintos contextos.

- PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización (obxectos, espazos, seres vivos…).

- PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o acordo, a preferencia, desexo ou a capacidade.

CAA (Competencia para aprender a aprender)

-  PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas  que  participa  que  traten  sobre  temas  familiares
procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet.



- PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira.

- PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de comprensión lectora.

- PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

- PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas, etc.

-  PLEB4.10.  Amosa interese por  utilizar  a lingua estranxeira  escrita  de forma correcta en situacións variadas atendendo á súa
corrección ortográfica.

- PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e
compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente.

- PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.

- PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais.

- PLEB5.12. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha
competencia integrada a través de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.

- PLEB5. 13. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas interaccións de aula ou fóra da aula, ler
textos próximos á súa idade e escribir con léxico traballado previamente.

CSIEE (Sentido de iniciativa e espírito emprendedor)

- PLEB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca de aula para a súa lectura autónoma acordes a súa
idade e intereses..

- PLB3.6. Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e títulos que o acompañan, e compróbaas.

- PLEB3.9. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos escritos.

- PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas, etc.

CD (Competencia dixital)



- PLEB4.7. Produce textos escritos significativos, en soporte papel ou dixital, de forma individual ou en parella seguindo o modelo
traballado.

- PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC para a produción de textos sinxelos.

7. Metodoloxía

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes:

- O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; centrándonos no familiar e próximo
ao alumnado pero cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno
pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ao que aprende.  Favorécese así o
seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización.

- A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno, das súas capacidades, preparar
o alumnado para que poida afrontar os retos persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns
coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e contextualizalos.
A aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces
de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a facer.

-  Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso a programación está deseñada para ser utilizada con
flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e
aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do progreso que logran día a día. 

- O alumnado é o centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da intervención do mestre/a.
Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ao nivel que mostran, debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na
interacción cos demais, avaliar  o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados
comprensibles para o alumno/a, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e
admitir o erro.

- A resolución de conflitos e a convivencia entre o alumnado será potenciado durante todo o proceso.



Normas específicas relativas á metodoloxía na aula e programacións segundo o protocolo de adaptación ao contexto da
covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. 

A  metodoloxía  de  traballo  que  se  seguirá  no  caso  de  ensino  a  distancia  será  utilizar  a  aula  virtual  do  centro
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/aulavirtual/ ademáis  dos  correos  creados  para  os  alumnos  no  dominio
@ceipsanmarcos.es coordinandonos tódolos mestres que participan na súa ensinanza-aprendizaxe.

Os espazos e agrupamentos a utilizar seguindo o protocolo son as propias clases e mantendo a máxima distancia posible entre eles. 

8. Atención á diversidade

Para atender estas necesidades deseñaremos actividades que se axusten aos diferentes ritmos de traballo e aprendizaxe.
Levarase a cabo un seguimento individualizado, non so dos resultados, senón de todo o proceso de adquisición das aprendizaxes
comprobando que comprenden as instrucións, as levan a cabo de xeito máis ou menos autónomo e o nivel de expectativa non supera
en demasiado a súa capacidade de evolución na aprendizaxe.

Potenciaremos actitudes de superación e a partir de reforzos positivos iremos tentando superar as dificultades coas que se atopen
involucrando ás familias en posibles tarefas de reforzo e/ou ampliación. Tamén tentaremos dotalos de recursos ante o fracaso, o erro
e a crítica.

9. Avaliación

A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto para medir individualmente os coñecementos e 
competencias adquiridas como para introducir no proceso educativo cantas medidas ou cambios sexan precisos se a situación o 
require .

Contamos con varias modalidades de avaliación, como é o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso 
e que temos que identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras 
avaliacións, como a inicial (non clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante todo o proceso 
de ensinoaprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no carácter orientador e de diagnóstico do ensino.



PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Observación directa.
Análise de tarefas e actividades encomendadas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Traballos realizados : 60%
Comportamento e actitude nas clases : 40%
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1. Normativa

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (LOMCE) para a mellora da calidade educativa,

que modifica en distintos aspectos a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

(LOE).

 DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 09.09.14)

 Orde do 9 de xuño do 2016 pola que se regula a avaliación e promoción do alumnado que

cursa educación primaria na comunidade autónoma de Galicia

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

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

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

 Protocolo de adaptación ao contexto da covid 9 nos centros de ensino non Universitario
de Galicia para o curso 2020-2021

2. Introdución e contextualización.
Introdución

As diferentes manifestacións artísticas teñen unha presenza constante no contorno e na vida

das persoas formando parte de múltiples aspectos da súa socialización e da súa

comunicación. É de grande relevancia achegar ao alumnado á interpretación e análise crítica

destas manifestacións, para facelo consciente de que todas as formas de arte son expresión

de ideas, sentimentos, crenzas e actitudes da persoa que, ademais de seren reveladoras da

súa identidade, son un axente reconfigurador. Permitirá o disfrute do patrimonio cultural e

artístico, ao valorar e respectar as aportacións que se foron engadindo ao mesmo. Non cabe

un estudo completo da historia da humanidade no que non se contemple a presenza da arte

en todas as súas posibilidades.

A educación artística posibilita o desenvolvemento da creatividade, da imaxinación, da

autonomía, a percepción, a motricidade, a sensibilidade estética, a expresión persoal, a

capacidade comunicativa e a socialización, entre outras; e todas elas están relacionadas co

obxectivo de axudar a filtrar os encontros musicais cos que o alumno entra en contacto, así

como a consecución do desenvolvemento pleno da súa personalidade.

Xunto coa dimensión reflexiva darémoslle importancia tamén á produción de obras musicais

por parte do alumnado, tendo como obxectivo que o alumnado sexa o protagonista final dos
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produtos da aprendizaxe. Este proceso debe desenvolver as súas facetas artísticas para

servir como medio de expresión de ideas, pensamentos e sentimentos polo que debemos

entender, coñecer e investigar desde idades temperás os fundamentos de dita linguaxe. Ao

igual que ocorre con outras linguaxe, o ser humano utiliza a linguaxe musical para

comunicarse co resto de seres humanos.

Os alumnos e alumnas son persoas do século XXI e non poden estar alonxados do

coñecemento das tecnoloxías propias deste século; así pois, tamén vai a aprender a utilizar,

de forma responsable, as posibilidades que as TIC ofrecen para o desenvolvemento das

capacidades artísticas do alumando.

Esta asignatura impártese en galego segundo a decisión do centro educativo, garantindo

que as materias en galego e castelán se ditribúan na mesma porcentaxe, e de acordo co

decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Contextualización:
O Concello de Abegondo, terra entre ríos Mero, Barcés e Gobia, está enmarcado dentro da

comarca natural de As Mariñas dos Frades. Ten unha extensión de 83,81km2, nas que

agrupa 19 parroquias, cunha poboación de 5.467 habitantes. A actividade da poboación

variou nos últimos anos debido ás actividades que esta desenvolve dentro e fóra do

concello, xunto coa chegada de poboación doutros concellos próximos.

O CEIP Plurilingüe San Marcos, que ten un total de 6 unidades de Educación Infantil (en

adiante EI) e 12 unidades de Educación Primaria (en adiante EP), conta cun total de 327

alumnos e alumnas (99 en EI e 228 en EP) para o curso 2020-2021

O claustro está formado por 30 mestras e mestres, conta este ano cun 50% de profesorado

novo. Neste Ano no departamento de Orientación contamos cun novo mestre de PT que ten

tamén titulación de AL, o que nos permitiu agrupar a atención dalgúns alumnos.

O Centro con horario de xornada partida (e continua nos meses de setembro e xuño),

comedor escolar ao que queda un 98% do total do alumnado.
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3. Obxectivos
Obxectivos da Educación Primaria:
A Educación primaria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades

que lles permitan conseguir os seguintes obxectivos:

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo

con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos,

así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal,

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos

sociais cos que se relacionan.

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas,

a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de

persoas con discapacidade nin por outros motivos.

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver

hábitos de lectura en ambas as linguas.

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que

lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos

xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con

Galicia.

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de

propostas visuais e audiovisuais.
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as

diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o

desenvolvemento persoal e social.

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

comportamento que favorezan o seu coidado.

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas

súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de

diversidade afectivo-sexual.

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos

accidentes de tráfico.

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

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á

cultura e á sociedade galegas.

Concreción dos obxectivos para 4º curso.
1. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais propias

da nosa comunidade.

2. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións e na descodificación

do son que reproduce.

3. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto.

4. Valorar a importancia do silencio como parte da música.

5. Discriminar visual e auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa, a

casa, as profesións, do propio corpo...

6. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, intensidade

e timbre.

7. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións.

8. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos de pequena percusión: metal, madeira

e parche.

9. Clasificar instrumentos por familias: vento, corda e percusión.

10.Ler e interpretar partituras sinxelas con grafías convencionais e non convencionais.

11.Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario, ternario e cuaternario.

12.Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza.
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13.Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: voces, corpo e

instrumentos.

14.Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus protagonistas

15.Construir instrumentos musicais con materiais de reciclaxe.

16.Coñecer algúns nomes significativos de profesionais relacionados coa música e a

actividade que desenvolven (compositor, director, músicos…).

17.Coñecer a dixitación da frauta: escala de DO sen alteracións.

18.Interpretar un repertorio básico de pezas para frauta, con e sen acompañamento.

4. Contribucións da Educación musical  ás competencias clave
Segundo o Decreto 105/2014, en liña coa Recomendación 2006/962/EC, as competencias

clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento

persoal, así como para a cidadanía activa e a inclusión social. A música contribúe á

adquisición das competencias clave:

1º Competencia en comunicación lingüística (CCL): ofrece unha modalidade de

comunicación diferente, favorecendo o concepto de alfabetizacións múltiples.  As cancións e

os textos traballados, son un vehículo excelente para a adquisición da dimensión léxica,

fonolóxica e ortoépica. Desenvólvese igualmente a través da descrición dos procesos de

traballo, de solucións dadas e de valoración de obras artísticas.

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía
(CMCT): a música incide na utilización de modos de pensamento lóxico e espacial: relacións

entre a altura dos sons e organización de escalas,  proporcións rítmicas, figuras xeométricas

nas danzas, etc. Mediante o coñecemento dos fenómenos acústicos e a construcción de

instrumentos desenvolvemos o pensamento científico e valores relacionados coa educación

ambiental.

3º Competencia dixital (CD): os recursos tecnolóxicos para a aprendizaxe musical espertan

no alumnado o interese por aprender e o prepara para incorporarse na sociedade na que

vive, cada día máis tecnificada. Aprenderán a manexar distintos formatos de audio (mp3,

wav e MIDI), técnicas de tratamento e gravación de sons (gravadora H1,Boss RC 50 loop

station, podcast), producións de mensaxes musicais, audiovisuais e multimedia. Igualmente

traballarán a busqueda, tratamento e intercambio de información referida a ámbitos culturais

do entorno ou doutros pobos e culturas. Tomarán conciencia da necesidade de respectar os

principios éticos no uso das TIC e os seus riscos.
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4º Competencia para aprender a aprender (CAA): levar a cabo actividades de

interpretación, creación e improvisación, tanto individuais como en grupo, axuda a coñecer

as súas propias capacidades, potencialidades e carencias, así como a ter un sentimento

positivo cara a propia capacidade para aprender desenvolvendo a autoconfianza. A audición

activa e a análise dos elementos percibidos desenvolve as capacidades de atención,

concentración, memoria e orde.

5º Competencia en ciencias sociais e cívicas (CCSC): por unha parte contribuiremos ao

benestar persoal tanto físico como mental nunha dobre dimensión: individual e colectiva. Por

outra, mediante o folclore e as manifestacións musicais doutras épocas, coñecemos distintas

sociedades e culturas, así como o contexto actual de crecente globalización. Contribuiremos

a adquisición de comportamentos individuais que capacitan para convivir nunha sociedade

cada vez máis plural, dinámica, cambiante e complexa.

6º Competencia sentido da iniciativa e espirito emprendedor (CSIEE): a través da

interpretación e a creación musical, favorecemos a capacidade de análise, planificación,

organización, xestión e toma de decisións; tan importantes para a resolución de problemas.

Fomenta a predisposición para actuar  dunha forma creadora, imaxinativa, creativa, con

sentido crítico e de responsabilidade.

7º Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): ofrecendo o coñecemento

de distintos códigos artísticos e a utilización das técnicas que lle son propias, axudando ao

alumnado a iniciarse na percepción e na comprensión do mundo que lle rodea, ampliar as

súa posibilidades de expresión e comunicación cos demais, o interés por participar na vida

cultura da sociedade e ampliar as súas posibilidades de ocio. Fomentaremos a capacidade

de apreciar, comprender e valorar diferentes manifestacións culturais e musicais da nosa

cultura e doutras; considerandoas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos  e

contribuíndo á súa conservación.

5. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos,
criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de
cada un



ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO CUARTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C.clave

BLOQUE 1. ESCOITA

▪ j
▪ d
▪ o

▪ EMB1.1.1. Expresa as súas
apreciacións persoais sobre o feito
artístico musical.

Expresa de forma guiada as súas apreciacións
persoais sobre feitos concretos artístico musical.

▪ CCL
▪ CCEC

▪ EMB1.1.2. Manifesta as sensacións,
as impresións e os sentimentos que
lle provoca a audición dunha peza
musical.

Manifesta con certa frecuencia as sensacións
que lle provoca a audición dunha peza musical.

▪ CCL
▪ CCEC

▪ EMB1.1.3. Coñece, entende e
respecta as normas de
comportamento en audicións e
representacións musicais.

▪ CSC

▪ B1.1. Audición activa
dunha selección de
pezas instrumentais e
vocais de distintos
estilos e culturas
adaptadas á idade do
alumnado.

▪ B1.2. Asistencia a
representacións
musicais e comentario
posterior.

▪ B1.3. Interese polo
repertorio tradicional de
Galicia e das zonas de
procedencia dos
compañeiros e das
compañeiras.

▪ B1.4. Audición e
análise de obras
musicais de distintas
características e
procedencias.

▪ B1.5. Actitude atenta e
silenciosa, e respecto
polas normas de
comportamento
durante a audición de
música e na asistencia
a representacións.

▪ B1.1. Utilizar a escoita
musical para indagar nas
posibilidades do son e
coñecer exemplos de
obras variadas da nosa
cultura e doutras culturas.

▪ EMB1.1.4. Identifica e valora as
manifestacións artísticas propias de
Galicia.

Recoñece manifestacións artísticas propias de
Galicia.

▪ CCEC
▪ CAA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO CUARTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C.clave

▪ j ▪ B1.6. Recoñecemento
de calidades dos sons:
intensidade, duración,
altura e timbre.

▪ B1.7. Acento e pulso.

▪ B1.2. Identificar e
describir as
características de
elementos musicais e
calidades dos sons do
contexto.

▪ EMB1.2.1. Describe e dá información
salientable sobre elementos da
linguaxe musical presentes nas
manifestacións musicais e nos sons
do contexto.

Identifica e compara elementos da linguaxe
musical presentes nas manifestacións musicais e
nos sons do contexto.

▪ CCL
▪ CCEC

▪ EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos
de voces e instrumentos, e
agrupacións instrumentais ou vocais.

Identifica e compara tipos de voces e
instrumentos, e agrupacións instrumentais ou
vocais.

▪ CAA
▪ CCEC

▪ EMB1.3.2. Identifica e describe
variacións e contrastes de velocidade
e intensidade tras a escoita de obras
musicais.

Identifica e compara variacións e contrastes de
velocidade e intensidade tras a escoita de obras
musicais.

▪ CCL
▪ CCEC

▪ j ▪ B1.8. Elementos
musicais: indicacións
de tempo e matices
(fortísimo, forte, piano
e mezzoforte; dinámica
e reguladores).

a.
b.
c.
▪ B1.9. Identificación dos

rexistros de voces
graves e agudas, así
como as posibles
agrupacións vocais e
instrumentais (dúo, trío,
cuarteto, orquestra e
banda).

▪ B1.10. Compases de
2/4, 3/4 e 4/4.

▪ B1.3. Analizar a
organización de obras
musicais sinxelas e
describir os elementos
que as compoñen.

▪ EMB1.3.3. Identifica, clasifica e
completa os compases traballados.

Identifica os compases traballados ▪ CCEC
▪ CMCCT

▪ EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e
auditivo os instrumentos.

Identifica de xeito  visual os instrumentos ▪ CAA
▪ CCEC

▪ j
▪ d
▪ o

▪ B1.11. Instrumentos:
clasificación tradicional
(vento, vento-madeira,
vento-metal, corda
percutida, friccionada e
punteada, e percusión

▪ B1.4. Coñecer e
identificar as principais
familias dos instrumentos,
amosando interese por
coñecer instrumentos
doutras culturas.

▪ EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos
por familias: vento, corda e percusión.

Idenifica os intrumentos coas distintas familias:
vento, corda e percusión

▪ CAA
▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO CUARTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C.clave

determinada e
indeterminada).

▪ B1.12. Instrumentos da
orquestra:
achegamento á súa
colocación.

▪ B1.13. Instrumentos da
cultura galega e
doutras culturas.

▪ EMB1.4.3. Procura información,
organízaa e preséntaa sobre a música
e os instrumentos doutras culturas.

Procura información sobre a música e os
instrumentos doutras culturas.

▪ CCEC
▪ CAA
▪ CSIEE
▪ CD

▪ EMB1.5.1. Establece unha relación
entre o que escoita e represéntao nun
musicograma ou nunha partitura
sinxela.

Representa o qe escoita nun musicograma ou
nunha partitura sinxela.

▪ CAA
▪ CCEC

▪ EMB1.5.2. Identifica as partes dunha
peza musical sinxela e representa
graficamente a súa estrutura.

Identifica as partes dunha peza musical sinxela. ▪ CAA
▪ CCEC

▪ EMB1.5.3. Representa graficamente,
con linguaxe musical convencional ou
non, os trazos característicos da
música escoitada.

Representa graficamente, con linguaxe
convencional ou non, os trazos máis básicos da
música escoitada.

▪ CAA
▪ CCEC

▪ j
▪ i

▪ B1.14. Recoñecemento
e identificación das
partes dunha peza
musical. Formas
musicais binarias,
ternarias e rondó.

▪ B1.15. Uso de
aplicacións
informáticas educativas
sinxelas para a análise
e a produción musical.

▪ B1.5. Utilizar recursos
gráficos durante a
audición dunha peza
musical, así como
rexistros e aplicacións
informáticas para a
análise e a produción
musical.

▪ EMB1.5.4. Utiliza aplicacións
informáticas para representar ou
realizar tarefas de análise e produción
musical.

▪ ▪ CCEC
▪ CD

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL

▪ j
▪ b

▪ B2.1. Reprodución de
pezas instrumentais e
cancións sinxelas ao

▪ B2.1. Interpretar un
repertorio básico de
cancións e pezas

▪ EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe
musical para a interpretación de
obras.

Utiliza con certa corrección a linguaxe musical
traballada para a interpretación de obras.

▪ CCEC
▪ CAA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO CUARTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C.clave

▪ EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical
convencional melodías e ritmos
sinxelos.

 Identifica con  linguaxe musical convencional
melodías e ritmos sinxelos.

▪ CCEC
▪ CAA

▪ EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e
instrumentais sinxelas con distintos
agrupamentos, con e sen
acompañamento.

▪ Interpreta pezas vocais e instrumentais
sinxelas con distintos agrupamentos sen
acompañamento.

▪ CCEC
▪ CAA
▪ CSC

unísono, de maneira
colectiva, con ou sen
acompañamento.
Frauta doce: dixitación
da escala de do sen
alteracións.

▪ B2.2. Uso dos
instrumentos de placas
Orff en
acompañamentos de
pezas sinxelas.

▪ B2.3. Rexistro gravado
da interpretación feita e
posterior análise e
comentario.

▪ B2.4. Coordinación e
sincronización
individual e colectiva
na interpretación:
simultaneidade,
sucesión e alternancia.

▪ B2.5. Ditados rítmicos
con figuras de negra,
branca, redonda e
corchea e os seus
silencios en compases
binarios e ternarios.

▪ B2.6. Ditados
melódico-rítmicos
sinxelos.

instrumentais, en solitario
ou en grupo, mediante a
voz ou instrumentos,
utilizando a linguaxe
musical, así como valorar
o traballo feito, avaliar o
resultado e propor
accións de mellora.

▪ EMB2.1.4. Analiza a interpretación e
valora o resultado, amosando interese
por mellorar.

▪ CAA
▪ CSC

▪ j
▪ b

▪ B2.7. Improvisación de
esquemas rítmicos e
melódicos sobre bases
musicais dadas.

▪ B2.8. Creación de

▪ B2.2. Explorar estruturas
musicais e seleccionar e
combinar ideas musicais
dentro de estruturas
sinxelas entre varias

▪ EMB2.2.1. Crea unha peza musical
sinxela a partir da selección, a
combinación e a organización dunha
serie de elementos dados
previamente, coñecidos e manexados.

Selecciona unha serie de elementos dados
previamente, coñecidos e/ou manexados, para
crear unha peza musical sinxela.

▪ CAA
▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO CUARTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C.clave

pequenas melodías e
acompañamentos
sinxelos de melodías
dadas.

dadas, co obxectivo de
crear un produto musical
propio, individual ou
grupal.

▪ EMB2.2.2. Amosa respecto e
responsabilidade no traballo individual
e colectivo.

▪ CSC

▪ EMB2.3.1. Emprega instrumentos
materiais, dispositivos electrónicos e
recursos informáticos para crear
pezas musicais sinxelas para a
sonorización de imaxes e
representacións dramáticas.

Emprega instrumentos materiais e dispositivos
electrónicos para a sonorización de imaxes e
representacións dramáticas.

▪ CD
▪ CAA
▪ CSIEE

▪ j
▪ d

▪ B2.9. Recreación
musical e sonorización
dun texto oral ou
escrito.

▪ B2.10. Sonorización de
imaxes, vídeos ou
representacións
dramáticas usando
distintos materiais
instrumentos e
dispositivos
electrónicos.

▪ B2.11. Invención e
construción dun
instrumento.

▪ B2.3. Explorar e utilizar as
posibilidades sonoras e
expresivas de diferentes
materiais, instrumentos e
dispositivos electrónicos.

▪ EMB2.3.2. Constrúe algún
instrumento orixinal ou similar a un
existente.

Constrúe algún instrumento  similar a un
existente.

▪ CCEC
▪ CAA
▪ CSIEE

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA

▪ EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo
como instrumento para a expresión de
sentimentos e emocións e como
forma de interacción social.

 Identifica o corpo como instrumento para a
expresión de sentimentos e emocións.

▪ CCEC▪ j ▪ B3.1. Recoñecemento
do corpo como
instrumento rítmico e
de expresión corporal.

▪ B3.2. Creación de
pequenas coreografías
para obras musicais
breves e de estrutura
sinxela.

▪ B3.1. Adquirir
capacidades expresivas e
creativas que ofrecen a
expresión corporal e a
danza.

▪ EMB3.1.2. Inventa e reproduce
pequenas coreografías que
corresponden coa forma interna
dunha obra musical de forma sinxela
binaria, ternaria e rondó.

Reproduce pequenas coreografías que
corresponden coa forma interna dunha obra
musical de forma sinxela binaria, ternaria e
rondó.

▪ CCEC
▪ CAA
▪ CMCCT

▪ j ▪ B3.3. Reprodución de
xogos motores e

▪ B3.2. Interpretar un
repertorio básico de

▪ EMB3.2.1. Controla a postura e a
coordinación coa música cando

Controla a postura e ten certa coordinación coa
música cando interpreta danzas.

▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO CUARTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C.clave

interpreta danzas. ▪ CAA

▪ EMB3.2.2. Recoñece danzas de
diferentes lugares e culturas, e valora
a súa achega ao patrimonio artístico e
cultural.

Recoñece danzas de diferentes lugares e
culturas

▪ CAA
▪ CCL
▪ CCEC

▪ b
▪ o

secuencias de
movementos fixados
ou inventados,
procurando unha
progresiva
coordinación individual
e colectiva.

▪ B3.4. Interpretación de
danzas tradicionais
galegas e doutras
culturas.

danzas propias da cultura
galega e doutras culturas.

▪ EMB3.2.3. Reproduce e goza
interpretando danzas tradicionais
galegas e doutras culturas.

▪ CCEC
▪ CSC



6. Metodoloxía didáctica
Preténdese que as distintas estratexias didácticas se amolden á natureza concreta do grupo

para obter o maior rendemento posible no proceso de aprendizaxe do alumnado.

Principios metodolóxicos xerais:

 Aprendizaxes significativas : Todo novo coñecemento partirá das experiencias previas do/a

alumno/a, converténdose este en axente activo da súa propia aprendizaxe.

 Individualización : As ensinanzas adaptaranse ás diferenzas individuais dos/as alumnos/as.

 Actividade : O/A alumno/a buscará as relacións significativas entre o que sabe e as novas

aprendizaxes, é dicir, que aprenda a aprender.

 Motivación : Utilizaremos contextos cotiáns, familiares e habituais para que o alumnado

aprenda comprobando, favorecendo así o seu interese.

 Afectividade : Todo isto realizarémolo nun clima escolar adecuado que proporcione ao/á

alumno/a: benestar, seguridade e confianza.

O noso papel, como mestres/as, será o de guía e mediador/a para facilitar a construción

de aprendizaxes os/as nosos/as alumnos/as.

Estratexias metodolóxicas
- Utilización da experiencia previa do/a alumno/a como punto de partida da aprendizaxe

- Fomentar nos/as alumnos/as habilidades para a busca de información, selección,

procesamento, tratamento e comunicación dela.

- Potenciar no alumnado a utilización das TICs e da biblioteca como recursos de aprendizaxe.

- Elaborar plans de traballo individualizado nos casos nos que as diferenzas individuais o

requiran.

- Presentar actividades de reforzo e apoio, así como de ampliación das establecidas como

comúns ao grupo.

- Utilizar fichas de traballo e recursos dixitais como complemento do libro de texto.

- Potenciar a lectura como medio para o progreso nas diversas áreas do currículo.

- Estar abertos ao diálogo, a escoitar os seus problemas e non negarlles a axuda solicitada.

- Crear un clima social de clase relaxado e comprensivo, evitando as tensións e disputas entre

compañeiros/as.

- Distribuír tarefas e responsabilidades na clase.

- Apoiar a axuda mutua entre compañeiros/as na realización de actividades.

- Rexeitar  todo tipo de discriminación: raza, sexo, condición social ...

- Favorecer a liberdade de expresión e a espontaneidade.

- Favorecer o traballo autónomo e utilizar situacións e estratexias de autoaprendizaxe.

- Levar a cabo unha avaliación continua para coñecer en cada momento a situación de partida

de cada alumno/a á hora de introducir novos coñecementos.
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Metodoloxía específica da área de Educación Musical

A metodoloxía para traballar máis específicamente os contidos musicais terá un enfoque

activo, onde o alumnado sexa o protagonistas dos procesos e resultados das aprendizaxes.

Utilizaranse enfoques metodolóxicos procedentes das metodoloxías dos grandes pedagogos

musicais do s. XX:

- Audición activa acompañada de movemento, recursos gráficos ou partituras para o seu

seguemento e análise.

- Musicogramas procedentes da metodoloxía de Jos Wuytack.

- Interpretación de pezas musicas, improvisacións, creacións e sonorizacións con

instrumentos da aula, instrumentos de placas Orff,  frauta doce, obxectos da vida cotiá e

instrumentos de construción propia; así como os naturais do propio corpo.

- Improvisacións rítmicas e melódicas do tipo pregunta-resposta.

- Dictados rítmicos e melódicos sinxelos.

- Sílabas rítmicas como apoio oral para o desenvolvemento do ritmo  propostas por Kodaly

así como a visión do folclore como raíz cultural e como realidade musical máis próxima ao

neno.

- A relaxación durante a actividade musical basada no método Martenot.

- Enfoque lúdico a través de  xogos motores, bailes-xogos e xogos musicados.

- A  imitación como recursos para a aprendizaxe de cancións, pezas musicais e danzas.

- Uso das novas tecnoloxías para traballar os distintos contidos: audicións, interpretación

musical, gravación de pezas musicais e danzas, creacións, sonorizacións; ao igual que na

búsqueda, selección e intercambio de información.

Secuenciación habitual do traballo na aula.

As actividades que propostas estarán destinadas á consecución dos contidos anteriormente

citados, ao logro dos obxectivos e a adquisición das competencias clave. Podemos dividilas

nos seguintes grupos:

- Actividades de introducción-motivación: crean interese nos alumnos cara  a  realidade que

van aprender.
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- Actividades de coñecementos previos:  co fin de indagar nas ideas, opinións, acertos ou

érros conceptuais dos alumnos e alumnas sobre os contidos a desenvolver.

-Actividades de desenvolvemento: deben cuestionar os coñecementos previos ou ampliar

estos se son adecuados. Permiten traballar os conceptos, procedementos o as novas

actitudes.

-Actividades de sínteses-resumo: son as que facilitan a relación entre os distintos contidos

aprendidos e favorecen o enfoque globalizador.

- Actividades de consolidación: onde se contrastan as ideas novas coas previas do

alumnado e de aplicación das novas aprendizaxes.

- Actividades de ampliación: son aquelas que permiten continuar na contrución de

coñecementos. Poden utilizarse como consolidación ou como profundización.

- Actividades de reforzo: programanse para os alumnos e alumnas que non acadaron os

coñecementos sobre os contidos básicos, esenciais e prioritarios da Unidade Didáctica en

cuestión.

- Actividades de avaliación: integradas no proceso de ensino e aprendizaxe e na actividade

ordinaria da aula, con intención de mellora.

As Unidades Didácticas non  inclúen necesariamente actividades de todos os tipos, senón

que elixiremos as máis adecuadas para cada unha delas.

O conxunto de medidas a ter conta para crear contornas escolares saudables e seguras

dentro do contexto da covid 19 deste curso 2020/2021 son obxecto de revisión continua en

función da evolución do risco sanitario e das decisións que adopten as autoridades

sanitarias autonómicas e estatais. Por este motivo a metodoloxía poderá sufrir cambios

cando sexa necesario, se os cambios na situación epidemiolóxica así o requiran.

No caso dun posible ensino non presencial en educación primaria, o alumando de 5º e 6º

traballará coa plataforma E-dixgal, alumnado de 3º e 4º o fará a través da aula virtual e o de

1º e 2º a través dos blog de nivel. Todo o alumnado de 3º a 6º ten conta de correo

electrónico @ceipsanmarcos.es, coa que se farán as comunicación co alumnado nesta

situación. O alumnado de educación infantil seguirá as clases en caso de situación de

docencia non presencial a través do blog do ciclo “Supercoidadores do planeta”.
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7. Materiais e recursos didácticos.
Calquera material que, nun contexto educativo determinado, utilicemos cunha finalidade

didáctica ou para faliciltar o desenvolvemento das actividades formativas:

-  Material funxible: lápices, gomas, folios, lápices de cores, rotuladores, mateirais de

refugallo, materias naturais.

- Material impreso: libro Melodía 1 (Galinova Editorial), láminas, fotos, contos,  carteis, fichas

de elaboradas polo profesorado.

- Material audiovisual e informático (TIC): proxector, pizarra dixital, ordenador portátil con

reproductor de CD e DVD, páxinas web, blog da materia de música e da titoría,  altofalantes,

ultraportátiles,  cámara de fotos e video, gravadora de sons, software de contidos musicais,

procesador de texto, aplicacións informáticas, dispositivos electrónicos, bancos de sons e

imaxes,etc.

- Material lúdico: robots didácticos e taboleiros para o seu uso, xogos musicais, bingos

sonoros.

- Material musical:

 Instrumentos de percusión: claves, caixas chinesas, güiro, maracas, triángulos, ferreñas,

axouxeres, crótalos, pratos, pandeiros, pandeiretas, tambores, bongoes, bombos,

campaiñas, charrasco,

 Instrumentos rudimentarios e de construcción propia: botella de anís, cunchas, culleres,

shakers feitos polo alumnado.

 Instrumento de láminas: xilófonos, metalófonos e carillóns de diferentes tesituras.

 Baquetas para todos os instrumentos que as necesiten e atrís.

  Frautas doces (achegadas polo alumnado)

8. Avaliación
Procedemento para a avaliación inicial
Nas primeiras semanas do curso avaliarase mediante actividades o nivel de coñecementos

previos do alumnado (setembro) para observar o grao de desenvolvementos currricular na

área de música.

Para levar a cabo esta avaliación inicial realizaranse: probas escritas, exposicións orais,

traballos individuais e en grupo, observación do traballo na aula, participación en debates,…

A información desta avaliación inicial mostrará as carencias do alumnado con respecto aos

contidos do curso 2019/2020 e serán afianzados durante o 1º trimestre.
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A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón

que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos

alumnos/as; a partir dela poderemos:

o Identificar os alumnos/as que necesitan un maior seguemento ou individualización de

estratexias no seu proceso de aprendizaxe.

o Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar.

o Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre

os recursos que se van empregar.

o Analizar o modelo de seguemento que se vai utilizar con cada un deles.

o Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes

estudantes.

o Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto

de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

Procedementos de avaliación
Os procedementos de avaliación son as accións e actividades realizadas polos participantes

e polos mestres co propósito de facer efectiva a avaliación das aprendizaxes.

Así os procedementos que utilizaremos serán:

- A observación sistemática: permitindo recoller información individual ou grupal. O alumno

non percibe que esta sendo avaliado, esto facilita que se manifeste de forma espontánea e

natural.

- Intercambios orais co alumnado: analizando os resultados dunha produción oral levada a

cabo polos alumnos.

- Análise das producións de carácter práctico elaboradas polos alumnos: básase na análise

do resultado dun produto levado a cabo polos alumnos despois dun período de tempo

determinado.

Instrumentos.
Os instrumentos de avaliación son os materiais didácticos destinado á recollida da

información. Para garantir unha calidade no proceso de avaliación deberán ser fiables e

obxectivos. Os utilizados son:

- Ficha de observación: basada en guías de observación que facilitan o rexistro dos datos e

permiten conservalos con fins avaliativos.

- Diario de clase: permiten recoller a información máis significativa obtida do seguemento do

proceso de aprendizaxe como a evolución dos alumnos, as dificutades e logros. Servirá para

a reflexión sobre o propio quefacer educativo, para correxir érros e para rexistrar datos

obtidos na avaliación inicial continua e final.
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- Rúbricas: utilizando  rúbricas  con identificación dos descriptores para cada nivel de

desempeño e os mínimos esixibles para a cualificación positiva e unha rúbrica para avaliar o

perfil de competencias na área de música ao final do curso

- Portafolio: é a colección de documentos de traballo do alumno que utilizarei para evidenciar

as habilidades, esforzos, progresos e logros do alumnado. Servirá tamén como ferramenta

de autoavaliación e como coavaliación.

- Investigación de campo: avaliando a búsqueda, selección e organización da información

sobre o tema proposto desde un contexto natural e real mediante técnicas de recoleción de

datos como enquisas ou entrevistas.

 Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.
A avaliación do proceso de ensino e a práctica docente será continua ao longo do curso

académico. Algúns dos indicadores para avaliar a nosa práctica docente serán:

1. Análise dos resultados obtidos nas avaliacións.

2. O grao mínimo de adquisición dos estándares de aprendizaxe por parte do alumnado.

3. O grao de interese e motivación do alumnado cara a materia.

4. O clima de convivencia observado na aula

5. O grao de adquisición da autonomía do alumnado no proceso de  ensinanza-aprendizaxe.

 Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica.
A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe e mesmo da programación será continua ao

longo do curso académico, pero de xeito explícito levarase a cabo durante o proceso. Algúns

indicadores para a avaliación da nosa práctica docente serán:

1. O desenvolvemento da Programación Didáctica no seu conxunto.

2. O axuste entre a secuencialización das unidades.

3. O axeitado da metodoloxía empregada.

4. Os resultados obtidos.

5. O interese amosado polo alumnado na materia.

6. A suficiencia e o axeitado dos recursos materiais empregados e dos exercicios prácticos

realizados.

7. O axeitado dos contidos traballados ao nivel do alumnado.

8. O carácter das relacións entre profesores e alumnado, así como as relacións interpares.

9. A regularidade e a calidade da relación cos pais e nais ou cos titores legais.

10. Claridade nos criterios da avaliación

11. Adecuación das tarefas.
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9. Atención á diversidade.
A atención educativa pretende o éxito escolar de todo o alumnado mediante os principios de

calidade, equidade, flexibilidade, normalización e inclusión, entre outros; adecuando a

educación á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do alumnado,

grazas ao esfozo compartido de toda a comunidade educativa, achegando os medios e

recursos necesarios para que todo o alumnado acade o máximo desenvolvemento persoal,

intelectual, social e emocional, o desenvolvemento das súas capacidades, así como os

obxectivos establecidos con carácter xeral para todas as alumnas e alumnos.

10. Actividades complementarias e extraescolares.
Recollidas na Programación Xeral Anual. Estarase aberto ao longo do curso a calquera

actividade que poida xurdir e resulte de interese para o alumnado.

11. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en
relación cos resultados académicos e procesos de mellora.
A revisión, avaliación e modificación desta programación didáctica será trimestral. Para levar

a cabo ditos procesos teranse en conta os indicadores de logro para a avaliación da

programación recollidos nesta programación así como as conclusións das reunións do

equipo de nivel.
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currículo establecido pola ”Conferencia Episcopal Española” 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

A Disposición Adicional Segunda da LOMCE especifíca que os pais teñen dereito á 

formación relixiosa  e moral dos seus fillos, segundo  as súas conviccións, establecendo  que 

a relixión católica incluirase como área ou materia nos niveis educativos que corresponda, 

que será de oferta obligatoria para os centros e de carácter voluntario para os alumnos. 

Nese sentido esta programación do ensino da relixión católica constitúe unha síntese 

básica e global da mensaxe cristiá, adecuada á idade do alumno, ás esixencias 

epistemolóxicas da materia, ás expresións culturais da contorna e ás demandas didácticas do 

sistema educativo. Enmárcase nun contexto histórico e social, inclúe parte do gran acervo 

cultural e artístico que emana da fe católica, e posibilita a análise comparada dos contidos en 

diálogo coa cultura do noso tempo. 

A síntese da mensaxe cristiá, que se presenta, fundamenta e motiva os valores e 

actitudes básicos cristiás e favorece os hábitos de comportamento. Con todo, preténdese que 

o alumno adquira as competencias adecuadas á súa idade e no tempo de cada etapa. 

A área impartirase nun contexto sociocultural medio, no que, en xeral, podemos contar 

co apoio e cooperación das familias.  

Os contidos serán secuenciados nos seguintes bloques: 

Bloque 1. O sentido relixioso do home 

• Deus, pai da humanidade, quere a nosa felicidade. 

• Deus crea o home para ser o seu amigo. O Paraíso como signo de amizade. 

Bloque 2. A revelación: Deus intervén na historia 

• A Biblia narra o que Deus fixo na historia. 

• Deus actúa na historia. A amizade de Deus cos Patriarcas. 

• Deus propón ao home un camiño de encontro con El. 

Bloque 3. Xesucristo, cumprimento da Historia da Salvación 

• Deus elixe a María para que o seu fillo se faga home. 

• O Advento, espera do cumprimento da promesa de salvación. 

• O Nadal: nacemento do Salvador. 

Bloque 4. Permanencia de Xesucristo na historia: a Igrexa 

• O Bautismo: incorporación á Igrexa. 

• A unidade eclesial: fillos dun mesmo Pai. 

• Xesucristo santifica o tempo: o ano litúrxico. 
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2. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS  

 
A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que 

lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo 

con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade 

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

persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as per- 

soas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 

que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións 

da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 

xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados 

con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar 

as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de com- 

portamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e  

nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, 
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aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

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

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importan- 

tes á cultura e á sociedade galegas. 

 

 
OBXECTIVOS DE RELIXIÓN CATÓLICA DE 4º DE PRIMARIA 

 Afondar no pecado humano a través de relatos das relixións antigas. 

 Recoñecer a importancia do perdón para a felicidade. 

 Traballar os relatos bíblicos para identificar a orixe do pecado. 

 Comprender a singularidade do perdón de Deus. 

 Identificar momentos na historia de David onde se abusa da misión de Deus. 

 Coñecer as razóns polas que David sente a necesidade de redención. 

 Ler e recoñecer historias bíblicas onde Deus promete o Mesías. 

 Traballar e comprender as parábolas do perdón. 

 Valorar a sensibilidade de Xesús polos máis necesitados. 

 Recoñecer o cumprimento da vontade do Pai na paixón e morte de Xesús. 

 Comprender como Deus concede o perdón a través do sacramento da 

Reconciliación. 

 Recoñecer os signos da Eucaristía. 

 Recoñecer na Coresma un tempo penitencial. 
 
 
 
 

 

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  

 
No seguinte apartado aparece a aportación que esta área fai a cada unha das 

competencias en cada unha das unidades didácticas programadas. 

 

Igualmente, no apartado 5 veñen relacionadas as Competencias Clave cos estándares de 

aprendizaxe e os procedementos e instrumentos de avaliación. 
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 4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  

RELIXIÓN CATÓLICA 4º PRIMARIA 

BLOQUE 1: O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

• A experiencia do pecado nos 
relatos das relixións antigas. 

1. Descubrir nos relatos das relixións 
antigas a experiencia do pecado 
humano. 

1.1. Localiza e describe situacións de pecado descubertas nos relatos das 
relixións antigas. 

1.2. Cualifica o tipo de pecado en situacións do seu contorno e compáraas 
coas atopadas nos relatos das relixións antigas. 

• O perdón como necesidade 
do ser humano. 

2. Identificar a necesidade do perdón 
para ser feliz. 

2.1. Lembra e acepta situacións persoais ou sociais que necesitan de 
perdón. 

 

BLOQUE 2: A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

• O relato do pecado orixinal: o 
home quere suplantar a Deus. 

1. Identificar a orixe do pecado nalgúns 
relatos bíblicos. 

1.1. Sitúa no relato as frases que expresan a falta de colaboración na 
tarefa de Deus e o rexeitamento da amizade con El, e aplícaas a 
situacións actuais. 

1.2. Lembra e narra acontecementos actuais nos que se rexeitou a 
amizade con Deus. 

• Deus está sempre disposto ao 
perdón. 

2. Coñecer as características do perdón 
de Deus. 

2.1. Descobre e enumera as características do perdón de Deus nalgúns 
relatos bíblicos. 

• Infidelidade á misión 
encomendada por Deus na 
historia de David. 

3. Memorizar momentos da historia de 
David nos que abusa da misión 
encomendada por Deus. 

3.1. Identifica e describe comportamentos da vida do rei David que se 
opoñen á vontade de Deus. 

• David sente na súa vida a 
necesidade de redención. 

4. Descubrir e valorar a razón pola que 
David sente a necesidade de 
redención. 

4.1. Compara a actitude de David con situacións persoais nas que sentiu a 
necesidade de ser perdoado. 

4.2. Recoñece e expresa artisticamente escenas da historia de David nas 
que Deus o perdoa. Mostra respecto polas intervencións dos seus 
compañeiros. 

• Deus fiel promete un Mesías. 5. Aprender e lembrar historias bíblicas 
nas que Deus promete o Mesías. 

5.1. Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas onde Deus fai a promesa do 
Mesías. 
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BLOQUE 3: XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

• O perdón de Deus: 
accións e parábolas de 
Xesús. 

1. Comprender o significado dalgunhas parábolas do 
perdón. 

1.1. Analiza, comenta e crea relatos onde actualiza as parábolas do 
fillo pródigo e do fariseo e o publicano. 

2. Memorizar algunhas das accións onde Xesús 
concede o perdón. 

2.1. Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón e explícaas. 

• Amizade e preferencia de 
Xesús polos máis débiles 
e necesitados. 

3. Recoñecer a iniciativa de Xesús polos máis 
necesitados e os enfermos. 

3.1. Busca, subliña e comenta trazos da preferencia de Xesús polos 
máis necesitados e os enfermos nos textos evanxélicos. 

• Xesús cumpre a vontade 
do Pai: paixón e morte 
de Xesús. 

4. Comprender e apreciar que, na súa paixón e 
morte, Xesús está cumprindo a vontade do Pai. 

4.1. Secuencia ordenadamente escenas da Historia da Paixón e 
identifica as palabras de Xesús que expresan a súa relación co 
Pai. 

 4.2. Distingue e explica frases do relato da oración da Horta das 
Oliveiras que expresan a obediencia de Xesús ao Pai. 

 

 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

• O sacramento da 
Reconciliación. 

1. Explicar que a través do sacramento da 
Reconciliación Deus concede o perdón. 

1.1. Coñece e explica as condicións para acoller o perdón de Deus. 

1.2. Describe os pasos da celebración do sacramento do Perdón. 

 A celebración da 
Eucaristía. 

2. Diferenciar signos e momentos da celebración 
eucarística. 

2.1. Vincula símbolos, significados e momentos na celebración 
eucarística. 

 A Coresma: tempo 
penitencial. 

3. Coñecer trazos da Coresma como tempo 
penitencial. 

3.1. Investiga e presenta con diversos recursos obras e institucións 
da Igrexa de carácter penitencial. 
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DISTRIBUCIÓN DA ÁREA POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidade 1: O PECADO AFÁSTAME DE TI 
 

 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
CRITERIO

S DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

 

CC 

 
 Coñecer o concepto 

BLOQUE 1. O sentido 
relixioso do home 

1. Descubrir nos 
relatos das 
relixións antigas a 
experienciado 
pecado. do pecado humano. 

1.1.  Localiza e describe situacións de pecado 
descubertas nos relatos das relixións antigas. 

 

de pecado nos relatos 

das relixións antigas. 
•  A experiencia do 

pecado nos relatos das 
relixións antigas. 

 
CCL, 

CAA, 
1.2. Cualifica o tipo de pecado en situacións do seu 

contorno e compáraas coas atopadas nos relatos das 
relixións antigas.  Recoñecer a  CD, 

CSC necesidade de perdón 
•  O perdón como 

necesidade do ser 
humano. 

2.        Identificar a    
necesidade do 
perdón para ser 
feliz 

2.1.  Lembra e acepta situacións persoais ou sociais que 
necesitan de perdón. do ser humano para  

alcanzar a felicidade.  

 Comprender as • O relato bíblico «A torre 
de Babel». 

3. Ler e comprender 
a historia bíblica 
«A torre de Babel». 

3.1. Explica as ensinanzas do relato bíblico «A torre de 
Babel». 

 

CCL, 

principais ensinanzas CAA, 

do relato bíblico «A 

torre de Babel». 
CSC 

3.2. Inventa un bo final para o relato. 

• A Biblia e a arte: O soño 
de Xacob. 

4. Expresar a 
historia presente 
nunha obra de 
arte. 

  

 

 Descubrir e identificar 

o verdadeiro 

significado  do valor da 

4.1. Relata a historia presente nunha pintura. CCL, 

CAA, 

CEC 
 

5. Recoñecer o valor 
da paz. 

  

paz. • O valor da paz. 5.1. Expresa unha estratexia conciliadora. CCL, 

   CAA, 

   CSC, 

   CEC 
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Unidade 2: DESCUBRO O TEU PERDÓN 
 

 

OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES 

 
CC 

 
 

1. Recoñecer a orixe do 
pecado nalgúns 
relatos bíblicos e 
como Deus está 
sempre disposto ao 
perdón. 

 
 

2. Coñecer a 
necesidade de 
redención que ten o 
ser humano por 
medio da historia do 
rei David. 

 
 

3. Descubrir as 
ensinanzas do relato 
bíblico «O pecado 
orixinal» e as súas 
consecuencias. 

 
 

4. Interiorizar o valor da 
misericordia. 

BLOQUE 2. A 
revelación: Deus 
intervén na historia 

• O relato do pecado 
orixinal: o home quere 
suplantar a Deus. 

1. Identificar a orixe do pecado 
nalgúns relatos bíblicos. 

1.1. Sitúa no relato as frases que expresan a falta de 
colaboración na tarefa de Deus e o 
rexeitamento da amizade con El, e aplícaas a 
situacións actuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL, 

CAA, 

CSC 

1.2. Lembra e narra acontecementos actuais nos 
que se rexeitou a amizade con Deus. 

• Deus está sempre 
disposto ao perdón. 

2. Coñecer as características 
do perdón de Deus. 

2.1. Descobre e enumera as características do 
perdón de Deus nalgúns relatos bíblicos. 

• Infidelidade á misión 
encomendada por 
Deus na historia de 
David. 

3. Memorizar momentos da 
historia do rei David en que 
abusa da misión 
encomendada por Deus. 

3.1. Identifica e describe comportamentos da vida do 
rei David que se opoñen á vontade de Deus. 

• David sente na súa vida 
a necesidade de 
redención. 

4. Descubrir e valorar a razón 
pola que David sente a 
necesidade de redención. 

4.1. Compara a actitude do rei David con situacións 
persoais nas que sentiu a necesidade de ser 
perdoado. 

4.2. Recoñece e expresa artisticamente escenas da 
historia do rei David nas que Deus o perdoa. 
Mostra respecto polas intervencións dos seus 
compañeiros e compañeiras. 

• O relato bíblico «O 
pecado orixinal». 

5. Ler e comprender o relato: 
«O pecado orixinal». 

5.1. Expresa o contido e as ensinanzas do relato. CCL, 

CAA, CSC 5.2. Describe as consecuencias do pecado orixinal. 

• A Biblia e a arte: O 
pecado orixinal. 

6. Saber que expresa o contido 
dunha vidreira. 

6.1. Dialoga sobre unha vidreira que representa o 
pecado orixinal. 

CCL,CAA, 

CEC 

• O valor da misericordia. 7. Recoñecer e interiorizar o 
valor da misericordia. 

7.1. Enumera comportamentos relacionados co valor 
da misericordia. 

CCL,CD, 

CAA, SIEP 
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Unidade 3: CELEBRO UNHA GRAN PROMESA 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
CC 

1. Entender que Deus 
cumpre a súa promesa 
co nacemento en Belén 
de Xesús, o Mesías 
Salvador, tal e como 
anunciaran os profetas. 

BLOQUE 2. A revelación: 
Deus intervén na historia 

• Deus fiel promete un Mesías. 

1. Aprender e recordar 
historias bíblicas nas 
que Deus promete o 
Mesías. 

1.1. Reconstrúe e memoriza escenas bíblicas 
onde Deus fai a promesa de enviar o 
Mesías. 

CCL, 

CAA, 

CSC 

• O relato bíblico «A adoración 
dos Magos». 

2. Comprender o relato 
bíblico «A adoración 
dos Magos». 

2.1. Ordena frases sobre o relato bíblico «A 
adoración dos Magos». 

 

2. Coñecer que os cristiáns 
preparamos e 
celebramos o 
nacemento de Xesús 
nos tempos litúrxicos de 
Advento e Nadal. 

3. Comprender a 
ensinanza do relato 
bíblico «A adoración 
dos Magos». 

 

CCL, 

CAA 2.2. Expresa A ensinanza do relato bíblico da 
unidade. 

• A Biblia e a arte: A adoración 
dos Magos. 

3. Interpretar un cadro 
sobre a adoración dos 
Magos. 

3.1. Realiza unha descrición dos personaxes 
presentes nunha obra de arte. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

4. Tomar conciencia da 
importancia que ten 
cumprir unha boa 
promesa. 

CEC 

• O valor de cumprir unha boa 
promesa. 

4. Recoñece o valor do 
cumprimento dunha 
promesa. 

4.1. Dialoga sobre a importancia de cumprir as 
promesas. 

CCL, 

CAA, 

 CSC 
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Unidade 4: ENSÍNASME A PERDOAR 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
CC 

 

1. Recoñecer que as 
accións e as 
parábolas de Xesús 
fan presente o Reino 
de Deus. 

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da historia 
da salvación 

• O perdón de Deus: accións 
e parábolas de Xesús. 

1. Comprender o 
significado dalgunhas 
parábolas do perdón. 

1.1. Analiza, comenta e crea relatos onde actualiza 
as parábolas do fillo pródigo e do fariseo e o 
publicano. 

 
 
 
 

CCL, 

2. Comprender o 
significado 
dalgunhas parábolas 
por medio das cales 
Xesús revela o 
rostro misericordioso 
de Deus. 

 CAA, 

CEC 
• O relato bíblico «A 

parábola do fillo pródigo». 
2. Memorizar algunhas das 

accións onde Xesús 
concede o perdón. 

2.1. Visualiza, en obras de arte, escenas de perdón 
e explícaas. 

 

3. Ler con atención e 
comprender o relato 
bíblico «A parábola 
do fillo pródigo». 

• A Biblia e a arte: A 
parábola do fillo pródigo. 

3. Expresar o significado 
de «A parábola do fillo 
pródigo». 

3.1. Relaciona cada personaxe da parábola do relato 
bíblico co seu significado. 

 

CCL, 

CAA, 

CSC 
3.2. Expresa como a Deus lle agrada o 

comportamento de arrepentimento. 

4. Tomar conciencia da 
importancia que ten 
o valor da boa 
convivencia. 

• O valor da boa 
convivencia. 

4. Contemplar e interpretar 
un cadro sobre o fillo 
pródigo. 

4.1. Identifica os diversos elementos presentes na 
obra artística. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

  
5. Descubrir en que 

consiste o valor da boa 
convivencia. 

5.1. Dialoga sobre o tema: «Palabras para mellorar a 
convivencia na miña clase». 

CCL, 

  CAA, 

  CSC 
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Unidade 5: GRAZAS POLA TÚA AXUDA E AMIZADE 
 
 
 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES CC 

 
1. Descubrir que, por 

medio dos 
milagres, Xesús 
mostra a súa 
predilección polos 
máis débiles e 
necesitados. 

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da Historia 
da Salvación 

 
• Amizade e preferencia de 

Xesús polos máis débiles 
e necesitados. 

1. Recoñecer a iniciativa 
de Xesús polos máis 
necesitados e os 
enfermos. 

1.1. Busca, subliña e comenta, nos textos evanxélicos, 
trazos da preferencia de Xesús polos máis 
necesitados e os enfermos. 

 
 

CCL, 

CAA, 

CSC 

2. Tomar conciencia 
de que os cristiáns, 
seguindo o 
exemplo de Xesús, 
debemos ser 
caritativos e 
solidarios. 

  

• O relato bíblico «Xesús 
cura un paralítico». 

2. Ler e comprender a 
historia bíblica 
«Xesús cura un 
paralítico». 

2.1. Escribe un resumo do relato «Xesús cura un 
paralítico». 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

2.2. Explica a ensinanza do relato bíblico. 

3. Comprender o 
relato bíblico 
«Xesús cura un 
paralítico». 

• A Biblia e a arte: O 
milagre do paralítico de 
Cafarnaún. 

3. Analizar a historia 
presente nunha obra 
de arte. 

3.1. Considera e expresa a súa apreciación persoal sobre o 
cadro. 

CCL, 

CAA, 

CEC 

4. Descubrir e poñer 
en práctica o valor 
do altruísmo. 

• O valor do altruísmo. 4. Recoñecer o valor do 
altruísmo. 

4.1. Expresa en que consiste o valor do altruísmo. CCL, 

CAA, 
 

  4.2. Enumera comportamentos para practicar este valor. CSC, 

   CEC 
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Unidade 6: ALÉGRAME CUMPRIR A TÚA VONTADE 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES CC 

 

1. Comprender que a 
paixón e a morte 
de Xesús 
responden ao 
cumprimento da 
vontade do Pai. 

BLOQUE 3. Xesucristo, 
cumprimento da Historia 
da Salvación 

• Xesús cumpre a vontade 
do Pai: paixón e morte 
de Xesús. 

1.  Comprender e 
apreciar que, na súa 
paixón e morte, Xesús 
está cumprindo a 
vontade do Pai. 

1.1. Secuencia ordenadamente escenas da Historia da 
Paixón de Xesús e identifica as palabras que expresan 
a súa relación co Pai. 

 
 

CCL, 

CD, 

CAA, 

1.2. Distingue e explica frases do relato da oración da 
Horta das Oliveiras que expresan a obediencia de 
Xesús ao Pai. 

 

2. Coñecer o 
significado da 
paixón, a morte e a 
resurrección de 
Xesús, que os 
cristiáns 
celebramos, no 
tempo litúrxico da 
Semana Santa. 

 CSC, 

CEC 2. Coñecer o significado 
e o tempo litúrxico da 
Semana Santa. 

2.1. Completa un mapa conceptual sobre a Semana Santa. 

2.2. Describe o significado dos días máis importantes da 
Semana Santa. 

• O relato bíblico «Paixón, 
morte e resurrección de 
Xesús». 

3. Ler e comprender o 
relato: «Paixón, morte 
e resurrección de 
Xesús». 

3.1. Resume o contido e a ensinanza que transmite o relato 
«Paixón, morte e resurrección de Xesús». 

CCL, 

CD, 

CAA 

3. Analizar as 
ensinanzas do 
relato bíblico 
«Paixón, morte e 
resurrección de 
Xesús». 

• A Biblia e a arte: A 
resurrección de Xesús. 

4. Coñecer a experiencia 
da resurrección de 
Xesús. 

4.1. Contempla e dialoga acerca da escena representada 
no cadro. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

• O valor da entrega 
persoal. 

5. Recoñecer e 
interiorizar o valor da 
entrega persoal. 

5.1. Traballa de forma cooperativa buscando exemplos de 
entrega persoal. 

 

 

4. Descubrir e 
interiorizar o valor 
da entrega persoal. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

 SIEP 
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Unidade 7: RECONCÍLIOME CONTIGO 
 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES CC 

 
1. Coñecer que por 

medio do sacramento 
da Penitencia Deus 
nos ofrece o perdón. 

BLOQUE 4. Permanencia de 
Xesucristo na Historia: a 
Igrexa 

• O sacramento da Penitencia. 

1. Explicar que a través do 
sacramento da 
Penitencia Deus 
concede o perdón. 

1.1. Coñece e explica as condicións para acoller o 
perdón de Deus. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

1.2. Describe os pasos da celebración do sacramento 
do Perdón. 

2. Recoñecer as diversas 
partes do rito e as 
condicións necesarias 
para participar do 
sacramento da 
Penitencia. 

• O relato bíblico «Xesús e a 
muller pecadora». 

2. Comprender o relato 
bíblico «Xesús e a 
muller pecadora». 

2.1. Describe os acontecementos e a ensinanza do 
relato bíblico. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC 

2.2. Aplica a ensinanza do relato bíblico á vida 
persoal. 

• A Biblia e a arte: Xesús e a 
muller pecadora. 

3. Describir un cadro sobre 
Xesús e a muller 
pecadora. 

3.1. Observa e dialoga sobre os elementos e a 
temática dun cadro. 

CCL, 

3. Descubrir o relato 
bíblico «Xesús e a 
muller pecadora». 

CAA, 

CSC, 

CEC 

4. Comprender e 
vivenciar o valor de 
perdoar. 

• O valor de perdoar. 4. Interiorizar a 
importancia do valor de 
perdoar. 

4.1. Realiza un debuxo que exprese a actitude de 
pedir perdón. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

  CEC 
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Unidade 8: PARTICIPO NA TÚA CELEBRACIÓN 
 

 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
CC 

 

1. Descubrir o 
sacramento da 
Eucaristía como o 
principal sacramento 
da Igrexa. 

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na historia: a 
Igrexa 

• A celebración da 
Eucaristía. 

1. Diferenciar signos e 
momentos da 
celebración eucarística. 

1.1. Vincula símbolos, significados e momentos na 
celebración eucarística. 

 

CCL, 

CAA 

• O relato bíblico «A Última 
Cea». 

2. Descubrir o contido e o 
ensino do relato bíblico 
«A Última Cea». 

2.1. Redacta os contidos esenciais e o ensino do 
relato «A Última Cea». 

 

2. Relacionar este 
sacramento 
instituído por Xesús 
co acontecemento 
da Última Cea. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
2.2. Describe os efectos que produce a Eucaristía en 

quen comunga. 

• A Biblia e a arte: A Última 
Cea. 

3. Interpretar un cadro da 
Última Cea. 

3.1. Explica aos seus compañeiros e compañeiras a 
escena e os personaxes presentes na obra. 

 

3. Ler con atención o 
relato bíblico «A 
Última Cea». 

CCL, 

CAA, 

CEC 

4. Mostrar interese por 
practicar o valor de 
compartir. 

• O valor de compartir. 4. Describir en que 
consiste o valor de 
compartir. 

4.1. Escribe comportamentos e compromisos 
concretos para practicar o valor de compartir. 

CCL, 

CAA, 

CSYC 
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Unidade 9: UN TEMPO PARA SER SOLIDARIOS 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 
CC 

 
1. Tomar conciencia da 

Coresma como 
tempo litúrxico 
penitencial e de 
conversión, no que 
se nos brinda a 
oportunidade de 
atoparnos con 
Cristo. 

BLOQUE 4. Permanencia 
de Xesucristo na historia: a 
Igrexa 

• A Coresma: tempo 
penitencial. 

1. Coñecer trazos da 
Coresma como tempo 
penitencial. 

1.1. Investiga e presenta, con diversos recursos, 
obras e institucións da Igrexa de carácter 
penitencial. 

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

• O relato bíblico «O 
verdadeiro servizo aos 
demais». 

2. Ler e comprender o 
relato: «O verdadeiro 
servizo aos demais». 

2.1. Resume o contido e o ensino que transmite o 
relato «O verdadeiro servizo aos demais». 

 

CCL, 

2. Relacionar a 
Coresma coa 
solidariedade que 
podemos exercer os 
cristiáns por medio 
de organizacións 
penitenciais. 

CD, 

CAA, 

CSC 
2.2. Investiga na prensa e obtén noticias sobre 

comportamentos de servizo aos demais. 

• A Biblia e a arte: Xesús 
ensina a servir. 

3. Contemplar e 
interpretar unha 
pintura na que 
aparece Xesús 
ensinando. 

3.1. Identifica a escena e os personaxes que 
aparecen nunha obra artística. 

CCL, 

3. Analizar as 
ensinanzas do relato 
bíblico «O 
verdadeiro servizo 
aos demais». 

CAA, 

CEC 

• O valor da fraternidade. 4. Adquirir hábitos que 
afiancen o valor da 
fraternidade. 

4.1. Enumera accións que consoliden a práctica da 
fraternidade. 

 
CCL, 

4. Descubrir e 
interiorizar o valor 
cristián da 
fraternidade. 

 CAA, 

CSC, 

CEC 
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4. TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE  
 
 

 
Criterio de 
avaliación 

 
Estándares 

 
Grao mínimo para superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN  
C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación 

 

 
REC-B1.1 

 
4º-REC-B1.1.1 - Localiza e describe 
situacións de pecado descubertas 
nos relatos das relixións antigas. 

 

Describe situacións de pecado das 
relixións antigas. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CCL, 
CSC 

 

 
REC-B1.1 

4º-REC-B1.1.2 - Cualifica o tipo de 
pecado en situacións da súa 
contorna e compáraas coas atopadas 
nos relatos das relixións antigas. 

Cualifica o tipo de pecado en 
situacións da súa contorna e 
compáraas coas dos relatos 
das relixións antigas. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CCL, 
CSC 

 

 
REC-B1.2 

 
4º-REC-B1.2.1 - Recorda e acepta 
situacións persoais ou sociais que 
necesitan de perdón. 

 

Recoñece e acepta situacións que 
necesitan de perdón. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CSC 
,CAA 

 

 
REC-B2.1 

4º-REC-B2.1.1 - Sitúa no relato as 
frases que expresan a falta de 
colaboración na tarefa de Deus e o 
rexeitamento da amizade con El, e 
aplícaas a situacións actuais. 

Recoñece situacións que expresan a 
falta de colaboración na tarefa de 
Deus e o rexeitamento da amizade 
con El. 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

CCL, 
CSC 

 

 
REC-B2.1 

 
4º-REC-B2.1.2 - Recorda e narra 
acontecementos actuais nos que se 
rexeitou a amizade con Deus. 

 
Narra acontecementos actuais nos 
que se rexeitou a amizade con 
Deus. 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 
CAA, 
CSC, 
CCL 

 

 
REC-B2.2 

4º-REC-B2.2.1 - Descobre e 
enumera as características do 
perdón de Deus nalgúns relatos 
bíblicos. 

 
Enumera as características do 
perdón de Deus nalgúns relatos 
bíblico 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 
CCL, 
CSC, 
CAA 
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REC-B2.3 

 
4º-REC-B2.3.1 - Identifica e descobre 
comportamentos da vida do rei David 
que se opoñen á vontade de Deus. 

 
Descobre comportamentos da vida 
do rei David que se opoñen á 
vontade de Deus. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 
CCL, 
CSC,C 
AA 

 

 
REC-B2.4 

4º-REC-B2.4.1 - Compara a actitude 
de David con situacións persoais nas 
que sentiu a necesidade de ser 
perdoado. 

 
Compara a actitude de David con 
situacións persoais nas que sentiu a 
necesidade de ser perdoado. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

CCL, 
CSC 

 

 
REC-B2.4 

4º-REC-B2.4.2 - Recoñece e expresa 
artisticamente escenas da historia de 
David nas que Deus perdóalle. 
Mostra respecto polas intervencións 
dos seus compañeiros. 

Expresa artisticamente escenas da 
historia de David nas que Deus lle 
perdoa. Mostra respecto polas 
intervencións dos seus compañeiros. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Textos 
escritos. Proba obxectiva. 

CCEC, 
CSC,C 
AA,CSI 
EE 

 

 
REC-B2.5 

 
4º-REC-B2.5.1 - Reconstrúe e 
memoriza escenas bíblicas onde 
Deus fai a promesa do Mesías. 

 

Memoriza escenas bíblicas onde 
Deus fai a promesa do Mesías. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CSC,C 
AA 

 

 
REC-B3.1 

4º-REC-B3.1.1 - Analiza, comenta e 
crea relatos onde actualiza as 
parábolas do fillo pródigo e do fariseo 
e o publicano. 

 
Comenta e crea relatos onde 
actualiza as parábolas do fillo 
pródigo e do fariseo e o publicano. 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 
CCL, 
CSC,C 
SIEE 

 

 
REC-B3.2 

 
4º-REC-B3.2.1 - Visualiza, en obras 
de arte, escenas de perdón e 
explícaas. 

 

Visualiza, en obras de arte, escenas 
de perdón e explícaas. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 
CD, 
CCEC, 
CCL 

 

 
REC-B3.3 

4º-REC-B3.3.1 - Busca, subliña e 
comenta trazos da preferencia de 
Xesús polos máis necesitados e os 
enfermos, nos textos evanxélicos. 

 
Comenta a preferencia de Xesús 
polos máis necesitados e os 
enfermos, nos textos evanxélicos. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

CCL, 
CSC 
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REC-B3.4 

4º-REC-B3.4.1 - Secuencia 
ordenadamente escenas da Historia 
da Paixón e identifica as palabras de 
Xesús que expresan a súa relación 
co Pai. 

 
Sabe ordenar escenas da Historia 
da Paixón e identificar as palabras 
de Xesús . 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

CCEC, 
CCL, 
CSC,C 
MCT 

 

 
REC-B3.4 

4º-REC-B3.4.2 - Distingue e explica 
frases do relato da oración do Horto 
dos Olivos que expresan a 
obediencia de Xesús ao Pai. 

 
Explica frases do relato da oración 
do Horto dos Olivos que expresan a 
obediencia de Xesús a Deus. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Textos escritos. 
Producións plásticas. Proba obxectiva. 

 

CLC, 
CSC 

 

 
REC-B4.1 

 
4º-REC-B4.1.1 - Coñece e explica as 
condicións para acoller o perdón de 
Deus. 

 

Explica as condicións para acoller o 
perdón de Deus. 

 

 
X 

  

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 

CSC,C 
CL,CAA 

 
 
REC-B4.1 

 
4º-REC-B4.1.2 - Describe os pasos 
da celebración do sacramento do 
Perdón. 

 
Sabe os pasos a seguir da 
celebración do sacramento do 
Perdón. 

  
 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CSC,C 
CL 

 

 
REC-B4.2 

 
4º-REC-B4.2.1 - Vincula símbolos, 
significados e momentos na 
celebración eucarística. 

 
Vincula símbolos, significados e 
momentos na celebración 
eucarística. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. 

 
CCEC, 
CSC,C 
D 

 

 
 

REC-B4.3 

 

4º-REC-B4.3.1 - Investiga e presenta 
con diversos recursos obras e 
institucións da Igrexa de carácter 
penitencial. 

 

 
Presenta con diversos recursos 

obras e da Igrexa de carácter 
penitencial. 

   

 
 

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Producións orais. Producións 
plásticas. Textos escritos. Proba obxectiva. Posta en 
común. 

 

CD, 
CCEC, 
CSIEE, 
CSC 
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5. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS  

 
En relación aos elementos transversais, o artigo 11 do Currículo establece que: 

“Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecno- 

loxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e consti- 

tucional traballaranse en todas as disciplinas” 

 
ELEMENTOS COMO SE TRABALLA 

Comprensión 

lectora. 

 
• Lectura e comprensión de pequenos textos relixiosos 

 

Expresión oral e 
escrita 

 
• Exposición oral e escrita dos feitos relixiosos traballados 

• Expresión oral e escrita das aprendizaxes, utilizando un vocabulario 
preciso. 

 
Comunicación 

audiovisual. 

 
• Proxección de diferentes vídeos relixiosos 

• Interpretación e identificación de imaxes e símbolos relixiosos. 

 
Tecnoloxías da 
Información e 
aComunicación 

 
• Actividades TIC: actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe 

• Recursos interactivos da nosa web 

• Ligazóns de internet 

 
 
 

Emprendemento 

 

• Utilización de estratexias para realizar actividades de forma individual e en 
equipo, 

• Manifestación de autonomía na planificación e execución de accións e 
tarefas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Educación cívica 

e 
constitucional 

 

• Desenvolvemento de actitudes e comportamentos cívicos e responsables 
na súa contorna e nas súas actividades cotiás. 

• Cumprimento das normas xerais da aula. 

• Respecto das quendas de intervencións dos compañeiros. 

• Comprensión e respecto á importancia do traballo en equipo e a 
colaboración. 

• Orde e colocación do seu material e das mesas. 

• Respecto e valoración das experiencias e das achegas do resto dos 
compañeiros e compañeiras. 

• Defensa dos dereitos e os deberes de cada membro da sociedade e 
valorar o diálogo como instrumento para solucionar os problemas de 
convivencia e para transmitir ideas, pensamentos e opinións, respectando 
xuízos e opinións alleos. 

• Mostrar respecto e tolerancia coas persoas que o rodean, coa diversidade 
de culturas e formas de vida. 
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6. AVALIACIÓN INICIAL  

 Durante os primeiros días do curso realizaránse actividades orais que permitan valorar o 

nivel xeral que presenta o alumnado nesta área. 

Isto servirá de referencia como punto de partida para o desenvolvemento do currículo. As 

medidas a tomar son prestar especial reforzo ao alumnado que presente dificultades, tendo en 

conta as diferentes medidas que atención á diversidade especificadas no punto 12. 

 
 
 

 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  

 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das 

competencias básicas, os obxectivos fixados e os estándares de aprendizaxe. 

No primeiro trimestre, a principio do curso, realizarase unha avaliación inicial que servirá de 

referencia para o desenvolvemento do currículo. 

Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos 

pais das cualificacións obtidas. 

Para proceder á avaliación dos estándares de aprendizaxe da área establecemos uns 

procedementos e instrumentos de avaliación que veñen determinados no punto 5 desta 

programación. 

Os distintos estándares de aprendizaxe repartiranse en unidades didácticas en cada un dos 

trimestres. Ao finalizar o trimestre teranse en conta os seguintes criterios de cualificación: 

 
 

Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación % 

 
Análise das producións dos alumnos/as 

Producións orais, producións plásticas, 

textos escritos... 

80 

Probas específicas escritas Probas obxectivas 20 

 
 

Considérase que o alumnado ten avaliación positiva: 

 Trimestral se acada un 5. 

 Final se acada un 5 de nota media dos tres trimestres. 

Esta área non xogará un papel vinculante na decisión da promoción do alumno/a para o 

curso seguinte. 
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8. METODOLOXÍA  

A área de Relixión Católica, a partir do recoñecemento da propia identidade e do contorno 

máis próximo, inicia aos alumnos no coñecemento, na análise e na valoración do contorno 

físico, social e cultural. 

A metodoloxía proposta será a seguinte:: 

 Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos. 

 Progresiva e coidada incorporación de novos contidos, a través de exemplos 

extraídos de situacións cotiás e contextualizadas para o alumno/a, que favorecen a 

súa comprensión. 

 Exercicios e actividades diversificadas que contemplan competencias e 

intelixencias múltiples: traballo individual e en grupo, tarefas integradas, uso das TIC 

e actividades e experiencias que traballan contidos fundamentais. Están 

secuenciados por niveis de dificultade, abordan diversidade de estilos cognitivos e 

intelixencias e facilitan a adquisición de competencias a todos os alumnos. 

 Corrección de exercicios individualmente e colectivamente. 

 Revisión de cadernos 
 
 

 

9. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS  

 

• Aula: 

- Adaptable segundo as actividades (orais, escritas, con canón, pantalla...). 

- A disposición permitirá desprazarse con facilidade polos distintos espazos e os 
materiais estarán ao alcance dos nenos para que traballen de forma autónoma. 

- Distribución posible en grupos e traballo individual. 

• Espazos comúns: 

- Patio, sala de informática... 
 
 
 

10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

• Recursos educativos (Internet). 

• Aula virtual 

• Ordenador 

• Vídeo 

• Caderno do alumnado 

• Tesoiras 

• cartolinas 

• pegamento 

• Películas animadas 
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11. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

 
Terase en conta a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de 

intereses e capacidades dos alumnos: 

 

• PROFUNDIZACIÓN e REFORZO: Fichas fotocopiables con actividades de menor e 

maior dificultade pola resolución. 

• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade de 

estilos cognitivos e de intelixencias en aprendizaxes coa lectura, co movemento, coa 

representación plástica, coa dramatización... 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao 

desenvolvemento dun contido, actividades que se axustan ao seu nivel de competencia 

curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións. 

• ENSINO TITORADO . 
 
 

 

12. ESTRATEXIAS PARA INCORPORAR AS TIC NA AULA  
 

 

Actividades TIC • Actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe. 

Recursos interactivos da nosa web • Enlaces a actividades interactivas existentes na nosa web 

Ligazóns a Internet • Aproveitamento de recursos educativos en Internet 

 
 
 
 

 

13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR  

Lectura 

 Outros textos escritos: curtos, de tipoloxía diferente (informativo, descritivo, ...). 

 Textos en soporte dixital (Internet e aplicacións informáticas, lectura en pantalla). 

 Textos orais complementados e acompañados de imaxes ou audios. 

 Lecturas de relatos bíblicos 

 

Expresión 

 Exposición oral e escrita en traballos individuais, actividades en grupo, en razoamentos 

ou intervencións: planificación, redacción, revisión. 

 Expresión oral e escrita das aprendizaxes, utilizando un vocabulario preciso. 

 Expresión escrita en soporte papel e en pantalla. 
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14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO  

 
 
SITUACIÓN DO ALUMNADO DE 4º DE PRIMARIA 

 

O alumnado de 4º de primaria é maioritariamente castelán falante. Teñen o castelán como 

lingua inicial e como lingua habitual. 

 

LINGUA DO ENSINO NESTA ÁREA 
 

Segundo recolle o proxecto lingüístico do noso centro a área de relixión católica será impartida 

en lingua castelá, o cal non implica que vaiamos ampliando o noso vocabulario na segunda 

lingua cooficial da nosa comunidade sobre todo na implicación das actividades 

complementarias comúns a todo o centro cuxo fin é o fomento do uso do galego (Nadal, Día da 

Paz...) 

 
 
 

15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA  

Partindo dos obxectivos fundamentais do Plan de Convivencia perseguimos: 
 

 Fomentar un bo grao de convivencia no centro. 
 

 Instaurar un sentimento de pertenza a un grupo, sentíndose todos ben acollidos e 

respectados. 

 Resolver de maneira pacífica os conflitos utilizando o diálogo e tendo en conta as 

opinións dos demais. 

 Vivir dun xeito pacífico tanto dentro como fora da escola. 
 

 Adquirir actitudes de axuda cara os nosos compañeiros/as. 
 

Preténdese que o alumnado adquira as competencias necesarias para lograr unhas 

relacións sans consigo mesmo , cos demais e co medio no que vive. 

Traballamos xuntos na procura de conseguir nos alumnos/as do ciclo e na comunidade 

educativa en xeral as competencias que nos axuden a vivir mellor en comunidade. O noso 

labor dirixirase a tres eidos fundamentais: 

O COIDADO DA PERSOA. 
 

a) Procurar que os alumnos/as se sintan ben acollidos e escoitados na procura dun 

saudable equilibrio emocional. 

b) Traballar constantemente a educación de valores facendo especial fincapé no 

benestar persoal que produce mostrar actitudes e aptitudes de axuda os nosos 

compañeiros/as. 
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c) Desenvolver habilidades sociais para a resolución pacífica de conflitos. Escoitar os 

compañeiros/as, dialogar e acudir os profesores/as para que medien nas rifas e 

nas discusións sen chegar a desconsideración ou violencia. 

d) Todos os días adicarase un curto espazo de tempo a falar sobre os aspectos que 

puideran afectar negativamente a unha boa convivencia nos grupos intentando 

chegar a solución e medidas de actuación na resolución de conflitos. 

e) Ter en conta as diferenzas e prestar especial atención á diversidade entendendo 

esta como un valor. 

f) Aportar ideas e esforzarse individualmente na procura do benestar emocional dos 

alumnos/as que amosen dificultades. 

O COIDADO DO ENTORNO. 
 

Tendo en conta que o centro é un lugar onde vivimos e compartimos cos demais merece o 

noso coidado e respecto. A nosa escola debe estar aberta o entorno, e as nosas aprendizaxes, 

actitudes e aptitudes deben ter unha continuidade fora da escola, na procura de conseguir 

persoas con competencias para coidar o medio e a nosa casa que é o noso planeta. A través 

do coidado da escola pensamos que podemos espertar nos alumnos/as sentimentos  

ecolóxicos e de respecto a vida na terra. 

Así procuraremos ter un entorno físico agradable traballando normas de coidado, 

limpeza e convivencia. 

– Coidar as nosas aulas e corredores: orde do material escolar e limpeza. 

– Coidar o patio de recreo: mantelo limpo, cumprir as normas de uso e axudando a 

resolver conflitos. Acudir os mediadores sen chegar a agresións verbais ou físicas. 

– Coidar a biblioteca, os libros e os seus materiais. 

– Coidar a aula de informática e os seus materiais. 

– Coidar o resto das instalacións do colexio. 

– Establecer canais de comunicación nas aulas facendo sentir o colexio como algo propio 

e non como algo alleo que non nos pertence. A escola ten que ser concibida como un 

ben común que temos que respectar. 

– Espertar nos alumnos/as un sentimento estético plástico valorando as actividades e 

traballos que persigan este obxectivo. Querendo un colexio cada vez máis bonito! 

 

 
O COIDADO DAS RELACIÓNS. 

 

Coas familias: 
 

• Establecendo reunión xerais informativas coas familias. 
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• Establecendo entrevistas persoais con cada unha das familias. 

• Establecendo lazos de colaboración e axuda mutua para conquerir obxectivos 

de competencia social no alumnado. 

Cos compañeiros e o persoal do centro: 
 

a) Conquerir unha comunicación fluída e coordenada 
 

b) Conquerir unha boa comunicación con todas as persoas que integran a 

comunidade educativa. 

c) Destacar a importancia dunha labor titorial de calidade. 
 

d) Establecer unha normas que permitan unha boa convivencia na aula. 
 

e) Cumprir as normas establecidas no centro. 
 

f) Establecer canles de comunicación coas familias do alumnado. 
 

O conseguir unas boas relación nos grupos axudará a acadar unha boa cohesión na 

comunidade educativa. 

 
 
 
 

 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

 Realización de debuxos ilustrativos que faciliten a comprensión. 

 Realización de murais: O Nadal, a Paz... 

 Realización de Nacementos. 
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 INDICADORES DE LOGRO 0 1 2 3 4 

Preparación da 
clase e dos 
materiais 

didácticos 

Hai coherencia entre a programación e o desenvolvemento das UD      

Existe unha distribución temporal equilibrada.      

O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo.      

 

Utilización 
dunha 

metodoloxía 
adecuada 

Tivéronse en conta aprendizaxes significativas. 
Considérase a interdisciplinariedade (en actividades, tratamento dos 
contidos etc.). 

     

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das 
capacidades do alumno/a. 

     

Regulación da 
práctica 
docente 

Grao de seguimento dos alumnos.      

Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes.      

Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.      

 

 
Avaliación das 
aprendizaxes e 

información 
que deles se 
lles dá aos 

alumnos e ás 
familias 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos 
obxectivos e aos contidos. 

     

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas variables 
da aprendizaxe. 

     

Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades 
planificadas. 

     

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación déronse a 
coñecer: 
• Aos alumnos. 
• Ás familias. 

     

 

 
Utilización de 

medidas para a 
atención á 

diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades de 
aprendizaxe. 

     

Ofreceuse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe.      

As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes. 
     

Aplica medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente 
atendendo aos informes psicopedagóxicos. 

     

 
 

 

 
 
 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

Inadecuado 0 
Escasa ou nula constancia. Non se acadan os mínimos 
aceptables e necesita unha mellora substancial 

Insuficiente 1 Omítense elementos fundamentais do indicador 

Básico 2 Cumprimento suficiente do indicador 

Competente 3 
Hai prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia 
no indicador. 

Excelente 4 
Prácticas excepcionais. Modelo de referencia de boas 
prácticas 

18. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE 
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Esta programación será flexible, axeitada a cada curso e revisable en función do 

alumnado e dos resultados. Na avaliación desta programación participarán os profesores/as 

que impartan esta área. 

O seguimento da programación anual realizarase principalmente en tres momentos: ao 

finalizar cada unidade didáctica, trimestralmente e anualmente. Teranse en conta os seguintes 

indicadores: 

 Seguimento da temporalización 

 Consecución dos niveis mínimos de logro dos estándares de aprendizaxe traballados. 

 Dificultades acaecidas. 

 Resultados específicos dos procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Resultados trimestrais das avaliacións. 

Unha vez analizados estes indicadores, realizaranse modificacións na programación que poden 

supoñer: 

 Unha modificación da metodoloxía empregada. 

 Cambios nos procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Modificacións na temporalización. 

 Deseño de medidas correctoras para corrixir as dificultades. 

 
 
Para a avaliación desta programación teranse en conta, máis concretamente, os indicadores 

establecidos no apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. MECANISMOS DE REVISIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 
RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 
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POSIBILIDADES DE SEMIPRESENCIALIDADE OU NON PRESENCIALIDADE 

 

Debido as causas excepcionais xurdidas pola pandemia COVID, no caso de ser precisa a 

ensinanza semipresencial ou non presencial a avalicaión, metodoloxía e procedimentos 

serán os seguintes: 

 

 

 

 AVALIACIÓN 

Avaliación  Procedementos: 

-Observación das actividades realizadas polo alumnado nas 

súas casas. 

-Análise e valoración das actividades plantexadas a través do 

correo, páxina web do centro escolar ou blog da clase. 

 Instrumentos: Actividades, audios ou vídeos realizados, 

películas, actividades interactivas. 

 

 

 

 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES                        

( recuperación, repaso, reforzo e ampliación) 

Actividades -Actividades elaboradas pola mestra: material fotocopiable, 

vídeos explicativos dos temas a tratar, xogos virtuais, enlaces 

a youtube ou páxinas web de interese. 

Metodoloxía  

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

-Ordenadores particulares, tablets ou aparellos electrónicos 

que dispoñan de conexión a internet. 

-Fichas e material impreso 

Materiais e recursos -Materiais de elaboración propia (vídeos, fichas, 

manualidades) e materiais dixitais (visualización de vídeos, 

audios, xogos, vídeos na rede, enlaces, correo electrónico) 

  

 

 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Mediante o correo do centro educativo e o correo da mestra da materia.  

ceip.san.marcos@edu.xunta.es 

alonsosanmartin@edu.xunta.es  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/ 

mailto:ceip.san.marcos@edu.xunta.es
mailto:alonsosanmartin@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanmarcos/
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