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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN                     

           Para a elaboración desta programación temos en conta o currículo establecido na LOMCE e
tamén o feito de que o noso alumnado forma parte do Proxecto E-Dixgal.
Ademais,  este curso 2020 – 2021 é fundamental ter en conta o protocolo para a prevención
contra a COVID 19 e todas as medidas que nel se recollen.
         Partimos así mesmo dunha serie de puntos que contextualizan o labor educativo: situación
xeográfica e características do centro e nivel educativo ao que se dirixe, tendo en conta a situación
evolutiva dos alumnos/-as nestas idades.
        O CEIP Plurilingüe San Marcos é un centro de titularidade pública, situado en zona rural, aínda
que próximo á cidade. Está situado no Km. 10 da estrada comarcal  de Betanzos –Santiago, na
localidade  de  Abegondo,  que  é  cabeza  do  concello  do  mesmo  nome  formado  por  dezanove
parroquias.
       O alumnado ao que se dirixe está no 6º nivel de Educación Primaria. Isto fainos ter en conta
que é un curso no que temos que afianzar hábitos no alumnado para preparalos para o paso á
Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Trátase dun grupo de alumnos de clase social media que
vive nun ambiente rural pero próximo á cidade. Parte das familias traballan no sector primario
pero a maioría desempeñan postos de traballo como empregados ou propietarios de negocios nas
vilas e cidade próxima.

       En canto ao desenvolvemento estamos traballando con alumnado que en:
 1.- En aspectos psicomotrices:

- Toma conciencia máis precisa e posúe independencia funcional dos segmentos corporais.
- Ten posibilidades de relaxación global e segmentaria.
- Avanzou no desenvolvemento social.
- Acadou xuízos de formación de grupos, protagonismo e liderado.
-  Amosa afán de aventuras, prestixio social  e competitividade.
- Coñece o mando social dominante.

2.- En desenvolvemento intelectual.
Está no período operacional concreto.
Nesta etapa son capaces de desenvolver un pensamento lóxico polo tanto con capacidade
para resolver problemas de maneira lóxica, pero non dominan completamente o pensamento
abstracto. A súa capacidade intelectual está más avanzada e están aptos para comprender
conceptos  máis  abstractos  e  complexos.  Tamén  avanzaron  na  constitución  de  esquemas
operativos, reversibilidade, conservación, agrupacións e causalidade.

3.- Aspectos sociais.
- É unha etapa de desenvolvemento afectivo e equilibrio emotivo.
- Son extravertidos e camiñan cara a perda total do egocentrismo.
- Están  axustándose  ás normas sociais.
- Son capaces de realizar tarefas que requiran colaboración e cooperación con todos.
- Progresan na capacidade de observación.
- Entenden as normas e o motivo delas.



- Danlle maior importancia aos amigos e amigas.
- Son máis conscientes de seu entorno.
- Amosan sensibilidade ante a xustiza e inxustiza.                                             Ir ín  d  ice  

-                             
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así
como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio,  así  como  actitudes  de  confianza  en  sí  mismo/a,  sentido  crítico,  iniciativa  personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.

c)  Adquirir  habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos que les
permitan desarrollarse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos
sociales con los que se relacionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas
con discapacidad ni por otros motivos.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua gallega y la lengua castellana, y desarrollar
hábitos de lectura en ambas lenguas.

f) Adquirir en, por lo menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desarrollarse en situaciones cotidianas.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos
y estimaciones, así como ser capaz de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la
geografía,  la  historia  y la  cultura,  con especial  atención a  los  relacionados y  vinculados con
Galicia.

i)  Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y de la
comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales y audiovisuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de las demás personas, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo
personal y social.



l)  Conocer  y  valorar  los  animales  más  próximos  al  ser  humano  y  adoptar  modos  de
comportamiento que favorezcan su cuidado.

m)  Desarrollar  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus
relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios
de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas y de discriminación por cuestiones de diversidad
afectivo-sexual.

n)  Fomentar  la  educación  vial  y  actitudes  de  respeto  que  incidan  en  la  prevención  de  los
accidentes de tráfico.

o)  Conocer,  apreciar  y  valorar  las  singularidades  culturales,  lingüísticas,  físicas  y  sociales  de
Galicia,  poniendo  de  relevancia  a  las  mujeres  y  hombres  que  realizaron  aportaciones
importantes a la cultura y a la sociedad gallegas.

2.-  OBXECTIVOS  de  cada  área  para  o  desenvolvemento  das  COMPETENCIAS
BÁSICAS

Os obxectivos propostos a continuación expresan as capacidades que deberán adquirir os
alumnos-as  ao  final  do 6º  nivel  en  cada área   e  a  súa  contribución  ao  desenvolvemento das
competencias básicas (figuran entre paréntese).

2  .1.-  MATEMÁTICAS    

1. Comprender,  interpretar  e producir  mensaxes  orais  e  escritas utilizando o  vocabulario  e as
expresións propias da linguaxe matemática. (Comunicación lingüística / Intelixencias lingüística-
verbal e intrapersonal)

2.  Resolver problemas da vida cotiá, axeitados ao seu nivel, que permitan establecer conexión
entre  a  realidade  e  os  coñecementos  matemáticos  (numeración,  xeometría,  medida,  áreas,
perímetros...),  comprobar  resultados  e  reflexionar  sobre  o  seu  proceso  de  resolución.
(Matemática. Ciencia e tecnoloxía; Aprender a aprender / Intelixencias lóxico-matemática, visual-
espacial e intrapersonal).

3.  Ler,  escribir  e  ordenar,  utilizando  razoamentos  apropiados,  distintos  tipos  de  números
(romanos,  naturais,  enteiros,  fraccións,  decimais e porcentaxes sinxelas)  e  sabelos utilizar  para
interpretar  e  intercambiar  información  en  contextos  da  vida  cotiá.  (Matemática.  Ciencia  e
tecnoloxía / Intelixencia lóxico-matemática).

4. Calcular sumas, restas, multiplicacións, divisións con distintos tipos de números tendo en conta
a xerarquía  das  operacións,  aplicando as  propiedades destas,  estratexias  persoais  e  diferentes



procedementos de cálculo (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora).
(Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia lóxico-matemática).

5. Coñecer e utilizar os instrumentos e as  unidades de medida de lonxitude, masa, capacidade,
superficie, tempo e monetarias, e operar con medidas das devanditas magnitudes para describir
determinados  aspectos  da  realidade.  (Matemática.  Ciencia  e  tecnoloxía  /  Intelixencias  lóxico-
matemática e visual-espacial).

6.  Facer  estimacións  e  saber  expresar  con  precisión  medidas  de  lonxitude,  masa,  capacidade,
superficie,  tempo  e  as  derivadas  do sistema monetario,  convertendo unhas  unidades  noutras
cando sexa necesario. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia lóxico-matemática).

7. Identificar os diferentes tipos de ángulos segundo a súa amplitude e o grao como unidade de
medida, para explicar as formas e as descricións xeométricas en situacións cotiás. (Matemática.
Ciencia e tecnoloxía / Intelixencias visual-espacial e lóxico-matemática).

8. Utilizar os instrumentos de debuxo e de medición de ángulos para representar e describir con
precisión a realidade.  (Matemática.  Ciencia e tecnoloxía  /  Intelixencias visual-espacial  e lóxico-
matemática)

9.  Describir  e  comprender  situacións  cotiás  utilizando as  nocións  xeométricas de  paralelismo,
perpendicularidade,  simetría,  translación,  xiro,  perímetro e superficie.  (Matemática.  Ciencia e
tecnoloxía / Intelixencias visual-espacial e lóxico-matemática).

10.  Coñecer e debuxar  os elementos xeométricos do plano (rectas, semirrectas, segmentos e
ángulos) e resolver problemas contextualizados de xeito estratéxico, buscando os procedementos
apropiados  para  solucionalos.  (Matemática.  Ciencia  e  tecnoloxía;  Aprender  a  aprender  /
Intelixencias lóxico-matemática e visual-espacial)

11.  Identificar  os polígonos e os seus elementos e clasificalos (triángulos e cuadriláteros) para
interpretar informacións que permitan describir a realidade. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía /
Intelixencias visual-espacial e lóxico-matemática)

12.  Experimentar,  organizar  datos  estatísticos en  táboas,  representalos  mediante  gráficos
(diagrama  de  barras,  pictograma,  polígono  de  frecuencias,  diagrama  de  sectores)  e  sabelos
interpretar. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencias visual-espacial, lóxico-matemática e
lingüística-verbal).
13. Recoñecer, de xeito inicial, situacións sinxelas da vida diaria na que se dan sucesos, imposibles,
posibles ou seguros.  (Matemática. Ciencia e tecnoloxía; Comunicación lingüística / Intelixencias
lóxico-matemática e lingüística-verbal)

14. Traballar en grupo e participar de forma activa e construtiva en proxectos comúns. (Sociais e
cívicas / Intelixencia interpersoal).



Ir     índice  

2.2- LINGUA GALEGA E LITERATURA

1.  Comprender textos, orais e escritos, de tipoloxía diversa (narrativos, descritivos, expositivos e
argumentativos)  e  obter  información  relevante,  realizando  inferencias  de  información  e
elaborando  unha  interpretación  con  obxecto  de  sacar  conclusións  propias.  (Comunicación
lingüística / Lingüística e verbal)

2.  Aplicar  correctamente ás  palabras  precisas  e  axeitadas dá  maneira  máis  apropiada a  cada
contexto para conseguir  ás  intencións desexadas  segundo ou caso.  (Comunicación lingüística /
Lingüística e verbal)

3.Interpretar  e  presentar  a  información a  partir  do  uso  de  gráficos,  parámetros  estatísticos,
experimentos e valorando a súa utilidade na sociedade. (Matemática / Lóxica e matemática)

4. Elaborar composicións creativas (carteis, audiovisuais...) explorando ás técnicas e vos recursos
dás varias linguaxes artísticas para comunicar mensaxes. (Conciencia e expresións culturais / Visual
e espacial)

5.  Participar en situacións comunicativas expresando ás súas ideas e emocións,  practicando a
participación activa, para favorecer vos espazos de interacción e de crecemento, identificando e
valorando diferentes puntos  de vista dunha realidade para actuar  de forma positiva e aberta.
(Sociais e cívicas / Interpersoal)

6.  Redactar  textos  de  tipoloxía diversa  (narracións,  diálogos,  cartas,  correos  electrónicos,
reportaxes,  críticas,  textos  argumentativos)  respectando ás  súas  características  para comunicar
mensaxes da maneira máis axeitada segundo ou contexto. (Comunicación lingüística / Lingüística e
verbal)

7.  Practicar  ou uso das  normas gramaticais  e  ortográficas básicas  co obxectivo de asegurar  a
correcta escritura das  palabras,  ás  frases  e  os  textos.  (Comunicación lingüística /  Lingüística e
verbal)

8. Utilizar as TIC, valorándoas como fonte de información, comunicación e aprendizaxe. (Dixital /
Lingüística e verbal, musical)

9. Desenvolver  capacidades emprendedoras ante un problema, poñendo en práctica ás propias
reflexións  e  as  dous outros  como fonte  de dinamización social  e  como medio  para compartir
puntos de vista, ideas e esforzos. (Sentido de iniciativa e espírito emprendedor / Intrapersoal)

10.  Xestionar  as  propias  capacidades  e  coñecementos  como  base  para  a  propia  formación.



(Aprender a aprender / Intrapersoal)

11.  Utilizar  a lectura como fonte de pracer e enriquecemento persoal  e achegarse a obras de
tradición literaria e de autores actuais. (Aprender a aprender / Intrapersoal)

12. Reflexionar sobre a propia aprendizaxe co obxectivo de tomar conciencia das súas capacidades
valorando propostas de mellora. (Aprender a aprender / Intrapersoal)

Ir índice  
2.3.- LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

1.Comprender textos orais referidos a temas próximos á súa actividade cotiá e aos seus intereses,
interpretando as principais relacións entre os seus elementos, e expresarse
oralmente  de  forma  adecuada  nos  diferentes  contextos  nos  que  se  desenvolve  o  alumno.
(Comunicación lingüística)

2.  Ler e  comprender textos de tipoloxía diversa (continuos,  descontinuos),  de distinto xénero
(narrativos,  descritivos,  textos da vida cotiá...)  e  distinto grao de complexidade,  e  desenvolver
hábitos de lectura, como instrumentos para adquirir información e coñecemento, para elaborar o
pensamento crítico e creativo e como ocio e desfrute. (Comunicación lingüística)

3. Comprender e interpretar informacións de facturas, normas de seguridade viaria, instrucións,
traxectos  e  planos,  guías  turísticas,  grellas  de  programación,  horarios...,  efectuando  os
razoamentos numéricos e xeométricos necesarios. (Competencia matemática)

4. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para  escribir distintos
tipos de textos  segundo a finalidade e falar de forma axeitada, coherente e correcta, sabendo
razoar e explicar os procesos seguidos. (Comunicación lingüística, Aprender a aprender)

5. Relacionarse e expresarse a través da lingua de xeito adecuado na actividade escolar, social e
cultural,  adoptando  unha  actitude  respectuosa  e  de  cooperación,  para  tomar  conciencia  dos
propios sentimentos e ideas e para controlar a propia conduta. (Competencias sociais e cívicas)

6 . Obter información e opinións dos medios de comunicación social e as TIC, e sabelas interpretar
e valorar. (Conciencia e expresións culturais, Competencia dixital)

7. Aproximarse a obras relevantes da tradición literaria e comprender textos literarios de xéneros
diversos,  así  como  as  convencións  específicas  da  linguaxe  literaria.  (Comunicación  lingüística,
Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía)

8. Valorar a realidade plurilingüe de España e do mundo como mostra de riqueza do patrimonio
histórico e cultural. (Conciencia e expresións culturais, Competencias sociais e cívicas)



9. Reflexionar sobre os diferentes usos sociais das linguas para formar un pensamento crítico que
impida discriminacións e prexuízos. (Competencias sociais e cívicas)

10.  Tomar  conciencia  da  propia  aprendizaxe e  reflexionar  sobre  posibles  estratexias  para
emprender novas aprendizaxes. (Sentido de iniciativa e espírito emprendedor)

Ir índice  
2.4.-CIENCIAS DA NATUREZA

1. Coñecer as propiedades da materia e os materiais, e os cambios físicos e químicos da materia
para  recoñecelos  no  contorno  físico  cotián.  (Matemática.  Ciencia  e  tecnoloxía  /  Intelixencia
naturalista)

2. Utilizar operacións matemáticas para expresar algunhas magnitudes (masa, volume, densidade)
nas unidades adecuadas. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia lóxica e matemática)

3. Coñecer as principais  formas de enerxía,  os cambios que provocan na materia,  as distintas
formas de obter enerxía e como usala de forma responsable. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía /
Intelixencia naturalista)

4. Identificar os diversos compoñentes que se atopan presentes nunha  forza  e os seus efectos
sobre os corpos para determinar como modifican a velocidade e a dirección do movemento, así
como a maneira en que deforman os obxectos. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia
naturalista)

5. Distinguir entre máquinas simples e compostas (combinación adecuada de máquinas simples),
e  recoñecelas  no  contorno  físico  cotián.  (Matemática.  Ciencia  e  tecnoloxía  /  Intelixencia
naturalista)

6.  Coñecer  que  a  célula é  a  unidade  estrutural  básica  dos  seres  vivos  e  comprender  a  súa
importancia  na  organización  dos  tecidos,  nos  órganos  e  nos  sistemas  do  corpo  humano
(Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

7. Identificar e adoptar hábitos de saúde e hixiene, así como técnicas de primeiros auxilios para
previr enfermidades infecciosas e enfermidades relacionadas co bo funcionamento dos órganos e
dos sistemas do corpo humano. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

8. Identificar os órganos do sistema nervioso, do aparato locomotor e a función que realiza cada
un para unha mellor comprensión do corpo humano, así  como a importancia duns hábitos de
saúde correctos para manter o seu bo estado. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía /  Intelixencia
naturalista)

9. Identificar os compoñentes dun ecosistema e as características que os definen para determinar
as relacións que se establecen entre os seres vivos que habitan alí, así como as actuacións que



ocasionan  desequilibrios  co  fin  de  evitalas  ou  reducir  o  seu  impacto.  (Matemática.  Ciencia  e
tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

10. Recoñecer as partes dunha planta, as súas funcións e a fotosíntese para valorar a importancia
deste proceso na renovación do aire. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

11. Adoptar actitudes de respecto polo medio físico e polos seres vivos que o habitan co fin de
fomentar o equilibrio dinámico da natureza e o mantemento do contorno natural. (Sociais e cívicas
/ Intelixencia interpersoal)

12. Describir fenómenos físicos de forma estruturada e co vocabulario adecuado. (Comunicación
lingüística / Intelixencia lingüística e verbal)

13. Utilización das TIC cun espírito crítico. (Dixital / Intelixencia lingüística e verbal)

14.  Tomar  decisións reflexionando  e  sopesando  posibilidades  de  maneira  autónoma  e
responsable para  facer  fronte  a  situacións  cotiás.  (Iniciativa  emprendedora  /  Intelixencia
intrapersoal)

15. Participar das iniciativas que xurdan do grupo cooperando como parte dun proxecto común.
(Sociais e cívicas / Intelixencia interpersoal)

16. Establecer conxecturas, comprobacións e conclusións respecto de feitos que suceden dunha
forma natural como sobre os que ocorren cando se provocan a partir de pequenos experimentos
ou experiencias. (Matemática. Ciencia e Tecnoloxía; Iniciativa emprendedora; Aprender a aprender
/ Intelixencias naturalista e intrapersoal)

2.5.- CIENCIAS SOCIAIS                                
Ir índice  

1. Coñecer a orixe e a composición principal do  Universo e do Sistema Solar.  (Matemática.
Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

2. Localizar a Terra como planeta do Sistema Solar e identificar as súas características básicas, a súa
estrutura, os movementos que efectúa e as súas consecuencias para unha mellor comprensión do
medio que habitamos. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

3. Comprender, coñecer, manexar e interpretar os conceptos de meridiano e paralelo como liñas
imaxinarias  que  forman  un  sistema  de  coordenadas para  localizar  calquera  punto  da  esfera
terrestre. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencias lóxica e matemática e visual e espacial)

4.  Interpretar  e describir  as  distintas formas de  representación da Terra,  a  escala e os  signos
convencionais. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencias lóxica e matemática, naturalista e



visual e espacial)

5. Determinar de maneira aproximada a hora en distintos lugares da Terra no mesmo momento.
(Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencias lóxica e matemática e visual e espacial)

6. Identificar os factores que caracterizan  o clima e coñecer os distintos climas do mundo e de
España e de Galicia, a súa localización e as súas principais características. (Matemática. Ciencia e
tecnoloxía / Intelixencias naturalista e visual e espacial)

7. Coñecer as causas e as consecuencias do  cambio climático, e tomar conciencia das medidas
para  cambialas.  (Matemática.  Ciencia  e  tecnoloxía;  Iniciativa  emprendedora  /  Intelixencias
naturalista e intrapersoal)

8. Recoñecer a importancia da  Constitución española para o funcionamento do Estado español,
así como os dereitos, os deberes e as liberdades que establece, e identificar as características dun
Estado democrático e os seus fundamentos. (Sociais e cívicas / Intelixencia interpersoal)

9. Coñecer a forma de goberno de España e de Galicia, as institucións políticas máis importantes
e os símbolos do Estado español e de Galicia. (Sociais e cívicas / Intelixencia interpersoal)

10. Recoñecer a organización territorial de España (comunidades e cidades autónomas, provincias
e municipios), e localizar as comunidades e as cidades autónomas nun mapa de España e as súas
provincias. (Sociais e cívicas / Intelixencias naturalista e visual e espacial)

11.  Respectar  e  apreciar  a  diversidade  cultural  e  lingüística  de  España como  forma  de
enriquecemento dunha sociedade. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

12. Coñecer a orixe da  Unión Europea e a súa formación actual, as súas institucións e os seus
símbolos  valorando  a  súa  riqueza  e  a  súa  diversidade  cultural  (Sociais  e  cívicas  /  Intelixencia
interpersoal)

13. Coñecer os factores que interveñen na evolución dunha  poboación, os principais conceptos
demográficos  para calcular,  representar  e interpretar  os  datos  dunha poboación.  (Matemática.
Ciencia e tecnoloxía / Intelixencias naturalista e visual e espacial)

14. Describir as características principais das poboacións galega, española e europea, así como os
tipos de migración, as súas causas e as súas consecuencias. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía /
Intelixencia naturalista)

15. Identificar os principais feitos históricos da historia de España e de Galicia nas diversas etapas
da  Idade  Media  e  a  Idade  Moderna,  situándoos  no  espazo  e  no  tempo,  e  destacando  a
importancia do reinado dos Reis Católicos entre ambas as idades. (Sociais e cívicas / Intelixencia
interpersoal)



16. Coñecer a orixe e a formación do reino visigodo, Al Ándalus e os reinos cristiáns. Recoñecer a
importancia da convivencia das culturas  musulmá, xudía e cristiá nese período histórico como
elemento  enriquecedor  para  a  cultura  hispánica.  (Sociais  e  cívicas,  Conciencia  e  expresións
culturais / Intelixencia interpersoal)

17.  Coñecer  os  aspectos  básicos  da  historia  de  España  e  de  Galicia  na  Idade  Moderna
(descubrimentos xeográficos, monarquía dos Reis Católicos, auxe s. XVI e decadencia s. XVII, Século
de Ouro español,  reformismo do s. XVIII) localizándoos no espazo e o tempo. (Sociais e cívicas;
Conciencia e expresións culturais / Intelixencia interpersoal)

18. Buscar, seleccionar e organizar información, analizala e sacar conclusións, reflexionar sobre o
proceso  seguido  e  comunicalo  (oral,  escrito),  utilizando  con  rigor  e  precisión  o  vocabulario
axustado  os  temas,  así  como  as  TIC  e  os  recursos  diversos  na  elaboración  de  traballos.
(Comunicación  lingüística;  Dixital;  Aprender  a  aprender  /  Intelixencias  lingüística  e  verbal  e
intrapersoal)

19.  Participar en  actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, construtivo
(creando estratexias para resolver conflitos) e solidario, e respectando os principios básicos do
funcionamento democrático. (Sociais e cívicas / Intelixencia interpersoal)

20. Mostrar autonomía ao planificar e levar a cabo accións e tarefas, e iniciativa ao tomar
decisións. (Iniciativa emprendedora / Intelixencia intrapersoal)



3.- AVALIACIÓN
Ir     í  ndice  

Na avaliación valoraremos os datos cuantitativos e cualitativos recollidos na posta en
práctica desta programación, co fin de tomar as decisións que permitan a súa máxima eficacia.

A nosa avaliación terás as funcións de:
-  Diagnóstico: recollida de información sobre a marcha do desenvolvemento do currículo, os
alumnos-as e os mestres-as.
-  Pronóstico: posibilitar o avance de expectativas sobre que pode ocorrer, para previr e resolver
problemas.
-  Adaptación: acomodar dos diferentes métodos e recursos aos distintos ritmos de aprendizaxe
dos alumnos-as, con miras á máxima personalización do proceso educativo.
-   Orientación:  ser  guía,  paso a paso,  do camiño que se debe seguir en cada momento do
desenvolvemento curricular.
-   Regulación:  facilitar  e  harmonización  de elementos  persoais,  materiais  e  funcionais  para
garantir o grao de eficacia do desenvolvemento do currículo.
-  Control: certificar a calidade e cantidade dos logros obtidos.
Mediante a avaliación propoñémonos:
-  Pescudar a necesidade, a viabilidade, a idoneidade, o aproveitamento e a rendibilidade do
deseño e do desenvolvemento curricular.
-  Actuar en función do alumno-a, tanto individual coma socialmente.
-  Proporcionar  datos  de todos  os  participantes  no proceso educativo:  alumnado,  docentes,
deseños e desenvolvementos curriculares, etc., para poder decidir o que mellor conveña.
-  Obter información cuantitativa e cualitativa sobre a asimilación do programa e sobre a súa
eficacia.
-  Constatar que se van adquirindo e desenvolvendo as capacidades previstas nos obxectivos
curriculares.
-  Avaliar axeitadamente o aproveitamento docente-discente para poder orientalo da mellor
maneira.
-   Coñecer  exhaustivamente os  elementos  que integran o proceso educativo,  en especial  o
alumnado, para poder elaborar diagnósticos o máis axustados posible.
-  Informar á comunidade educativa, sobre todo aos pais, e solicitar a súa axuda.
-  Motivar con vistas ao proceso de ensino-aprendizaxe.
-  Facilitar información ás institucións recoñecidas que o requiran.
-  Detectar e orientar as posibilidades dos alumnos-as para previr o fracaso escolar.
-  Coñecer a calidade da actuación docente do sistema educativo.
-  Establecer programas de mellora ante a detección de malos resultados.

Levaremos a cabo as seguintes modalidades de avaliación.
-  Avaliación inicial, que nos facilitará a valoración dos coñecementos previos, as capacidades e
as actitudes do alumnado,  co obxecto de adecuar o proceso de ensino-aprendizaxe ás súas
posibilidades.
-   Avaliación  formativa  continua, coa  que  pretenderemos  coñecer  se  se  van  logrando  os
obxectivos propostos para poder variar se fose preciso.
-   Avaliación  sumativa, na  que  valoraremos  os  méritos  ao  finalizar  o  currículo  (máis
cuantitativa), na que cualificaremos o dominio das capacidades adquiridas.
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-  Criterial , na que ofreceremos ao alumnado a posibilidade de  coñecer e reflexionar sobre as
súas propias posibilidades de aprendizaxe e o aprendido.

Ir índice  
3.1.-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS PARA AVALIACIÓN INICIAL. Medidas a adoptar en
función dos resultados.            

Ao inicio do curso realizaremos unha avaliación inicial. Para este fin seguimos no centro
as seguintes directrices:
1.- Competencias básicas
– NIVEL MEDIO: ten un desenvolvemento medio nas diversas competencias.
– NIVEL BAIXO: ten un desenvolvemento  medio nas diversas competencias básicas excepto
en ...
NOTA: centrarse sobre todo nas competencias matemáticas e lingüística
2.- Informes previos
– Ten informe do Departamento de Orientación.
– Recibe apoio por parte do mestre especialista en AL e/ou PT cunha media de …....sesións
semanais.
3.-  Medio socio-familiar
– NIVEL MEDIO: ten un nivel socioeconómico medio.
– NIVEL BAIXO: ten un nivel socioeconómico medio-baixo.
4.-  Observacións
– Items que se propoñen:
+Debería  ser  máis  ordenado  /+Debería  mellorar  a  súa  atención  /+Debería  mellorar  a  súa
actitude cos demais.

Para  a  avaliación  destes  catro  aspectos  fundamentais  recorremos  aos  seguintes
instrumentos avaliativos de avaliación inicial:

- Probas escritas e orais individuais nas áreas instrumentais.

- Test de velocidade e comprensión lectoras.

- Probas de cálculo e resolución de problemas.

- Entrevistas co mestre-a anterior.

- Consulta dos expedientes académicos.

-     Entrevistas individuais coas familias. 

Unha  vez  analizados  os  resultados  obtidos  realizaranse  tarefas  de  reforzo  individual  co
alumnado  que  manifeste  dificultades  nas  destrezas  básicas  (cálculo,  razoamento,
comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita). Nos últimos cursos detectamos moitos
erros ortográficos polo que incidiremos moito neste aspecto. Ir índice  

3.2.-PROCEDEMENTOS,  INSTRUMENTOS  E  CRITERIOS  DA
AVALIACIÓN CONTINUA E SUMATIVA.

 3.2.1.- Comúns as todas as áreas
A continuación  establecemos  os  aspectos  avaliativos  para  as  áreas  de Matemáticas,  Lingua
galega e literatura, Lingua castelá e literatura,  Ciencias da natureza, Ciencias sociais e Valores
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cívicos  e  sociais,  que  son  as  impartidas  polos  titores.  As  áreas  impartidas  por  mestres
especialistas  serán  valoradas  e  cualificadas  en  función  dos  criterios  e  procedementos  de
avaliación que figuran nas programacións anuais de cada área realizada polos citados mestres.
Non se  tratan  os  criterios  de promoción xa que se  seguen os  legalmente establecidos  que
figuran no NOF de centro.
A  modo  xeral  citamos  aquí  os  procedementos  e  instrumentos  para  todas  as  áreas.
Posteriormente citaremos os de cada área.

Procedementos comúns a todas as áreas
Escritos en papel ou dixitais. Orais Observación directa e

sistemática

IN
ST

RU
M

EN
TO

S

• Tarefas diversas realizadas 
polo alumnado na actividade 
diaria da clase.
• Caderno de clase do 
alumno.
• Actividades interactivas 
realizadas no espazo EVA.
• Actividades académicas 
dixitais fóra do espazo EVA
• Actividades de avaliación 
escritas en papel ou en 
formato dixital.
• Resolución de exercicios e 
problemas.
• Traballos de grupo.

• Preguntas individuais e 
grupais.
• Participación do alumno/a nas
actividades grupais.
• Intervencións na clase.
• Postas en común.
• Probas orais individuais.
• Exposicións orais con ou sen 
soporte dixital complementario.
•Recitado, lectura oral…

• Listaxes de control diario 
de cada área.
• Rexistros anecdóticos 
individuais..
• Rexistros de incidencias.
• Ficha de rexistro 
individual.

Ir índice 
Criterios de avaliación COMÚNS A TODAS AS ÁREAS

1. Traballo autónomo (aula, 
outros espazos).

• Realización sen axuda externa.
• Estimación do tempo invertido para resolver una actividade.
• Grao de adquisición de aprendizaxes básicos.
• Orde e limpeza na presentación.
• Caligrafía e ortografía.
• Destrezas.
• Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.
• Valoración entre o traballo na clase e na casa.
• Creatividade....

2. Probas orais e escritas. • Valoración da aprendizaxe dos contidos.
• Valoración dos procesos seguidos e os resultados.
•  Expresión  oral  do  procedemento  seguido  ao  resolver  una  actividade.
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Criterios de avaliación COMÚNS A TODAS AS ÁREAS
Coherencia e adecuación.
• Valoración do tempo invertido/tempo necesario para resolver a actividade.
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.
• Caligrafía e ortografía axeitada.

3. Actividades TIC. • Uso adecuado do ordenador .
•  Utilización de Internet, de forma responsable para buscar información ou
resolver unha actividade.
• Grao de elaboración da resposta.
• Interese, motivación.
•  Valoración  do  traballo  en  formato  dixital  como  unha  tarefa  non  un
“pasatempo”.

4. Participación e seguimento das
clases (intervencións orais, tipo 
de resposta...).

• Nivel e calidade das intervencións.
• Mensaxe estruturado.
• Uso de vocabulario apropiado.
• Comportamento.
• Esforzo.
• Interese...

5. Traballo cooperativo. 
Valoración individual e grupal.

• Capacidade de traballo cooperativo.
• Grao de comunicación con compañeiros-as.
• Resolución de conflitos.
• Interese, motivación.
• Creatividade.
• Iniciativa.
• Opinión persoal do traballo e de como se levou a cabo.

6. Caderno de traballo individual. • Presentación clara e ordenada.
• Actualizado e corrixido.
• Completo en canto as actividades propostas.
•Grafía e ortografía...

Para a comunicación ás familias dos resultados das cualificacións trimestrais usaremos o
modelo  Xade.  Todos  os  datos  referidos  a  avaliación  e  á  evolución  escolar  de  cada  neno-a
quedarán rexistrados no expediente escolar individual cumprimentando os modelos oficiais do
centro.
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3.2.2.-  Matemáticas. Instrumentos e cualificacións porcentuais.                   
 Ir í  n  dice 

ÁREA Instrumentos
DE AVALIACIÓN

PESO OBSERVACIÓNS
M

at
em

át
ic

as
  

Controis e probas 
orais e escritas.   60%

Os  resultados  dos  controis  cualificaranse  en  relación  á
puntuación obtida:
De 1 a 4 puntos: insuficiente (IN)
5 puntos: suficiente (SU)
6 puntos: ben (BE)
De 7 a 8 puntos: notable (NT)
De 9 a 10 puntos: sobresaliente (SB).
Considerarase  cualificación  negativa  o  insuficiente  e
positivas as restantes.
Para  cada  proba/control  establecerase  o  sistema  de
cualificación  de  ser  necesario  (no  caso  de  ponderar  as
preguntas  de  xeito  diferente).  Realizaranse  controis
periódicos tanto en formato dixital coma escrito, na maioría
das ocasións realizaremos un de cada tipoloxía por unidade
finalizada  que  se  axustarán  aos  contidos  e  obxectivos
previstos para a unidade.

Traballo diario 10%

Valoramos o traballo diario na realización de exercicios e as
tarefas feitas na clase e na casa. En concreto:
O peso no total da cualificación dentro da área e dun 10% =
punto  do  total  (10  puntos),   valorándose  as  faltas  do
seguinte xeito:

Cadernos
1.presentación
2.correccións

  
  10%

Valorarase a  presentación do caderno de  traballo  e  se  as
tarefas  están  realizadas  e/ou  corrixidas  correctamente. O
peso no total da cualificación dentro da área e dun 10% = 0,5
puntos do total (10 puntos).

Resolución de 
Problemas matema-
ticos   20%

Ao remate de cada tema de matemáticas o alumnado levará
a  cabo  un  proxecto  en  forma  de  ficha  de  problemas.  A
valoración  destes  dous  puntos  obterase  da  media  das
calificacións deses proxectos.
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Contidos mínimos esixibles para 6º Curso na área de Matemáticas.

- Lectura e escritura de números romanos e transformación ao sistema decimal e viceversa.
- Recoñecemento, descomposición, operacións e problemas con números naturais.
-  Lectura,  escritura,  descomposición,  comparación,  ordenación  e  representación  de  números
decimais.
- Operacións e resolución de problemas con números decimais.
- Lectura, escritura, identificación, interpretación, comparación e representación de fraccións.
-  Fraccións  propias  e  impropias,  fraccións  iguais  á  unidade  e  números  mixtos.  Fracción  dun
número.
- Resolución de operacións e problemas sinxelos con fraccións.
-  Recoñecemento, interpretación, expresión e lectura dunha porcentaxe. Aumentos e reducións
porcentuais.
- Unidades de lonxitude, masa e capacidade: múltiplos e submúltiplos do metro.
- Medición, equivalencias, transformación e realización de operacións e problemas con unidades
de lonxitude, masa e capacidade.
- Coordenadas dun punto e eixes de coordenadas.
-  Recta,  tipos  de  rectas  (paralelas,  secantes  e  perpendiculares),  semirrecta  e  segmento;
recoñecemento e trazado.
-  Ángulos  agudos,  obtusos,  rectos,  chairos,  completos  e  iguais,  recoñecemento;  construción  e
trazado.
-  Liñas  poligonais,  polígonos,  círculos  e  circunferencias,  identificación,  representación  e
recoñecemento dos seus elementos.
- Perímetro e superficie de polígonos, círculos e circunferencias.
- Unidades de tempo, as súas relacións, as unidades do sistema sesaxesimal, transformacións con
unidades de tempo.
-  Representación  de  datos  estatísticos  mediante  táboas  de  frecuencias  (absoluta  e  relativa),
diagramas de barras, diagramas de sectores e polígonos de frecuencias.
- Cálculo da media aritmética e da moda de valores sinxelos.

Criterios de avaliación para da área de Matemáticas 6º curso.

Ir índice 

• Escribir cantidades representadas no sistema de numeración romano.

• Descompoñer,  ler,  escribir,  comparar,  ordenar,  operar  e  resolver  problemas  con  números
(naturais, decimais).

• Recoñecer, representar, comparar, efectuar operacións e problemas da vida real con fraccións,
así como atopar fracciones equivalentes e saber comprobalas.

• Calcular aumentos e diminucións porcentuais sinxelos.
• Recoñecer e relacionar vos euros e vos céntimos de euro coas partes dun número decimal

tendo en conta o valor posicional das cifras.
• Aplicar as equivalencias, escribir e transformar en forma complexa e incomplexa unidades de

lonxitude, masa e capacidade, e resolver problemas da vida cotiá nos que interveñan medidas
de lonxitude, masa e capacidade.

• Coñecer as unidades de tempo, as súas relacións, as unidades do sistema sesaxesimal, realizar
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transformacións con unidades de tempo de forma complexa a incomplexa, e viceversa.
• Localizar e situar puntos no plano mediante sistemas de coordenadas.
• Recoñecer,  diferenciar  e  debuxar  diferentes  tipos  de  rectas  (paralelas,  secantes  e

perpendiculares), semirrectas e segmentos.
• Coñecer a idea de ángulo, a súa clasificación e a súa unidade de medida.
• Coñecer  e  distinguir  os  polígonos  e  os  seus  elementos,  e  clasificalos  segundo  a  súa

regularidade, o seu número de lados e a amplitude dos seus ángulos interiores.
• Empregar diferentes estratexias para calcular o perímetro e a área dun polígono.
• Recoñecer a  circunferencia,  o  círculo e as  principais  figuras  circulares  identificando os  seus

elementos e achar a lonxitude da circunferencia e a área do círculo.
• Determinar a frecuencia e a media dunha información dada.
• Coñecer e interpretar de forma simple distintos tipos de gráficos estatísticos.

Ir índice  

3.2.3.- Lingua galega e literatura,  Lingua castelá e literatura. 
Instrumentos e cualificacións porcentuais.                    

ÁREA INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

PESO OBSERVACIÓNS

Li
ng

ua
 g

al
eg

a 
e 

Li
ng

ua
 c

as
te

lá

Controis  e  probas
orais e escritas.

60%

Os  resultados  dos  controis  cualificaranse  en
relación á puntuación obtida:
De 1 a 4 puntos: insuficiente (IN)
5 puntos: suficiente (SU)
6 puntos: ben (BE)
De 7 a 8 puntos: notable (NT)
De 9 a 10 puntos: sobresaliente (SB).
Considerarase  cualificación  negativa  o
insuficiente e positivas as restantes.
Para cada proba/control establecerase o sistema
de  cualificación  de  ser  necesario  (no  caso  de
ponderar  as  preguntas  de  xeito  diferente).
Realizaranse  controis  periódicos  tanto  en
formato  dixital  coma  escrito,  na  maioría  das
ocasións realizaremos un de cada tipoloxía por
unidade  finalizada  que  se  axustarán  aos
contidos e obxectivos previstos para a unidade.

Traballo diario 10%

Valoramos  o  traballo  diario  na  realización  de
exercicios e as tarefas feitas na clase e na casa.
O peso no total da cualificación dentro da área e
dun  10%  =  1  punto  do  total  (10  puntos),
valorándose as faltas do seguinte xeito:
2

Cadernos de traballo 10%
Valorarase  a  presentación  do  caderno  de
traballo, se a ortografía e grafía son axeitadas e
se  as  tarefas  están  realizadas  e/ou  corrixidas
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correctamente. O peso no total da cualificación
dentro  da  área  e  dun 10% =  1  puntos  do 10
total.

Expresións  orais  e
escritas.

20%
Levarase a cabo quincenalmente a preparación
e  presentación  dun  texto  escrito  ou  oral
partindo dunhas pautas dadas.
A calificación neste apartado obterase da media
desas calificacións totais.

Contidos mínimos esixibles para superar 6º curso na área de Lingua castelá e
literatura                                                                                                             Ir índice 

 Captar o sentido de textos narrativos orais ou escritos, recoñecendo as ideas principais e as
secundarias.

 Comprensión e produción de textos orais básicos segundo a súa tipoloxía e axeitados á
idade:  correo  electrónico,  texto  instrutivo,  texto  expositivo,  narracións,  descricións  de
lugares, relatos, noticias, recensións, cartel propagandístico e tiras cómicas, e redactalos de
forma axeitada.

 Participar nun debate e nun coloquio.

 Identificar  e  analizar  oracións,  nomes,  adxectivos,  determinantes,  pronomes  persoais,
verbos, conxuncións, preposicións, interxeccións, adverbios, verbos e as súas desinencias e
lexemas.

 Clasificar as palabras en graves, agudas e esdrúxulas.

 Identificar ditongos e hiatos e acentualos correctamente.

 Identificar palabras derivadas dunha primitiva proposta.

 Formar palabras derivadas empregando prefixos de oposición, prefixos de tempo e lugar,
sufixos.

 Empregar e identificar o significado dos sufixos na formación de nomes.

 Formar diminutivos e aumentativos correctamente.

 Realizar as modificacións ortográficas necesarias na formación de palabras compostas.

 Coñecer e identificar as rimas asonantes e consonantes.

 Recitar axeitadamente un poema.

  Coñecer e empregar as normas ortográficas de uso de «ll», «e» «c» e «cc», «b», «gr», «j»,
«h», «v».

 Coñecer o uso do punto e a coma e usalos correctamente.

 Uso correcto das TIC nas tarefas realizadas.

 Interese pola escritura como instrumento para relacionarse e para aprender,  e interese
polo  coidado  e  a  presentación  dos  textos  escritos  e  pola  norma ortográfica  e  contido
estruturado e coherente.
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 Escoita de textos literarios e lectura guiada e autónoma, silenciosa e en voz alta, de textos
adecuados acadando progresivamente á autonomía e velocidade lectora requirida. Hábito
lector.

 Uso dos recursos da biblioteca da aula e do centro, incluídos documentos audiovisuais,
como medio de aproximación á literatura.

 Dramatización de situacións e de textos literarios.

 Observación das diferenzas entre a lingua oral e escrita.

Criterios de avaliación para a superación do 6º curso na área de Lingua castelá e
literatura                                                                                                                 Ir índice 

o Participar activamente en actividades orais e xogos colectivos gardando as normas e usando

un vocabulario axeitado..

o Coñecer e aplicar as normas ortográficas que se estudan no curso.

o Explicar  e  comprender  o sentido  global  de  textos  ou conversacións  orais,  tales  como a

narración de vivencias, experiencias e preferencias persoais, a descrición de persoas, lugares
e obxectos, adiviñanzas, cantilenas...

o Ler distintos tipos de texto comprensivamente, mantendo a pronunciación, a entoación, o

ritmo, e a velocidade lectora axeitados; extraendo o sentido global e identificando tamén
algúns  detalles  concretos,  e  sendo  capaces  de  expresalo  nas  súas  respostas  correctas  a
preguntas orais e escritas.

o Redactar correos electrónicos, textos instrutivos, textos expositivos, narracións, descricións

de lugares, personificacións, textos narrativos, relatos, noticias, , cartel propagandístico, tiras
cómicas..., mostrando interese e atendendo á corrección ortográfica, ao uso dun vocabulario
axeitado e variado e á corrección gramatical.

o Captar o sentido de textos literarios (poemas, panxoliñas, textos poéticos...) e representalo

por distintos medios.

o Extraer  información  sobre  varios  temas  en  textos  de  procedencia  diversa  e  ampliala

mediante o uso das TIC.

o Recoñecer e formar aumentativos e diminutivos, sinónimos e antónimos.

o Establecer a concordancia entre os distintos elementos da oración.

o Recoñecer e conxugar correctamente os verbos.

o Recoñecer e formar palabras da mesma familia léxica.

Contidos mínimos esixibles para superar 6º curso na área de Lingua galega e
literatura                                                                                                              Ir índice 

o Participación activa e colaboradora, en interacción co grupo ou co mestre/a en calquera
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situación  comunicativa  da  aula  e  a  escola.  Respecto  polas  normas  que  rexen  a
interacción oral (quendas de palabra, ton de voz, ritmo).

o Produción de textos orais e audiovisuais de creación propia (exposicións, descricións de
situacións  ou  procesos,  de  emocións),  con  preparación  previa,  e  adaptando  a
entoación, o ton de voz ou o xesto á situación comunicativa.

o Interese por participar nas conversas e por expresarse con claridade e boa pronuncia.

o Comprensión de todo tipo de mensaxes orais en diferentes contextos e en calquera dos
escenarios posibles: actividades da aula, situacións de aprendizaxe en calquera área, e
na vida cotiá.

o Capacidade crítica para comprender aquilo que se escoitou e facerse preguntas a partir
dos contidos expostos.

o Interese, atención e respecto polas intervencións dos outros.

o Comprensión das informacións escritas nalgún dos formatos posibles que fan referencia
a calquera ámbito da escola e da vida cotiá.

o Lectura silenciosa e comprensión, segundo diferentes propósitos e intencións, de temas
traballados na clase.

o Lectura e interpretación de esquemas,  gráficos,  mapas conceptuais  e  mensaxes con
apoio audiovisual para saber extraer a idea principal e as relacións entre os elementos.

o Lectura en voz alta de forma que se axuste o ton de voz, a velocidade e a entoación ao
auditorio.

o Interese polos textos escritos como fonte de información e aprendizaxe e como medio
de comunicación de experiencias.

o Escritura de textos producidos en diferentes situacións e que respondan a diferentes
intencións  co  apoio  de  imaxes  ou  esquemas:  narracións,  explicacións,  descricións,
diálogos, noticias, receitas, cómics, entre outros.

o Conciencia do diferente  funcionamento da lingua segundo o tipo de texto (léxico e
organización e estrutura do texto).

o Conectores  para  enlazar  oracións  (e,  pero,  porque,  senón,  aínda  que,  con  todo...):
coñecemento e uso.

o Coñecemento  e  uso  das  leis  ortográficas  constantes  (como  ga,  gue,  gui,  go,  gu)  e
introdución ás leis de excepción.
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o Acentuación  gráfica:  recoñecemento  das  sílabas  dunha  palabra,  recoñecemento  e
acentuación das palabras agudas, graves e esdrúxulas.

o Adquisición do hábito de lectura para o gozo persoal e para a propia aprendizaxe.

o Audición, lectura, memorización-verbalización de textos.

o Dramatización  de  contos,  poemas  e  outros  textos  literarios  adecuados  á  idade  e  aos

intereses do grupo e as festividades do centro. Expresión de impresións persoais despois
das lecturas e adopción dunha posición crítica.

Ir índice 

Criterios  de  avaliación  esixibles  para  6º  curso  na  área  de  Lingua  galega  e
literatura.

o Comprender producións orais (conferencias, exposicións, explicacións), provenientes de
diferentes medios. Ter capacidade para facer unha síntese tamén oral a partir das ideas
principais que se expuxeron.

o Participar activamente nas conversacións da clase e utilizar unha linguaxe comprensible
para  as  funcións  básicas,  por  exemplo  relacionarse,  aprender,  expresar  experiencias
vividas, imaxinar. Así mesmo, ten que saber escoitar os outros e respectar as quendas de
palabra.

o Expoñer temas de produción propia oralmente (exposicións, procesos, comentarios de
actualidade, entre outros) con preparación previa, e adaptando a entoación, o ton de
voz ou o xesto á situación comunicativa. Utilización de material gráfico.

o Comprender  autonomamente  textos  escritos  (contos,  poemas,  artigos,  folletos
informativos…) e audiovisuais (películas, anuncios, informativos).

o Saber responder e formular preguntas referidas aos textos e libros de literatura que se
leron ou miraron e saber facer unha valoración global.

o Escribir  textos  funcionais,  narrativos,  literarios  e  audiovisuais  coherentes  —á man e
facendo uso das TIC— moi construídos, con riqueza de linguaxe, partindo do proceso de
pensar, escribir ou elaborar e revisar e atendendo á corrección ortográfica e gramatical.

o Aplicar a acentuación gráfica nos textos de produción.

o Coñecer  os  mecanismos  da  lingua  para  crear  significado,  por  exemplo  derivación,
composición, sentido figurado e todos os traballados durante o curso. Aplicación nos
textos de produción propia.
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o Coñecer a terminoloxía gramatical básica e a función de cada elemento nun enunciado.

o Mostrar progresiva autonomía na aprendizaxe: reflexión sobre o proceso, organización e
planificación do traballo, aceptación dos erros, autocorrección e autoavaliación de todo
o proceso.

o Coñecer e valorar a diversidade lingüística e cultural de Galicia, de España e do mundo,
con respecto cara aos que falan outras linguas e interese por comprendelas.

Ir índice  

3.2.4.- Ciencias da natureza e Ciencias sociais. Instrumentos e 
cualificacións porcentuais.                       

Ir índice 

ÁREA Instrumentos
 DE AVALIACIÓN

PESO OBSERVACIÓNS

Ci
en

ci
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za

 e
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ie
nc

ia
s 

So
ci

ai
s

Controis e probas 
orais e escritas.  60%

Os  resultados  dos  controis  cualificaranse  en  relación  á
puntuación obtida:
De 1 a 4 puntos: insuficiente (IN)
5 puntos: suficiente (SU)
6 puntos: ben (BE)
De 7 a 8 puntos: notable (NT)
De 9 a 10 puntos: sobresaliente (SB).
Considerarase  cualificación  negativa  o  insuficiente  e
positivas as restantes.
Para  cada  proba/control  establecerase  o  sistema  de
cualificación  de  ser  necesario  (no  caso  de  ponderar  as
preguntas  de  xeito  diferente).  Realizaranse  controis
periódicos  tanto  en  formato  dixital  coma  escrito,  na
maioría  das  ocasións  realizaremos un de cada tipoloxía
por unidade finalizada que se axustarán aos contidos e
obxectivos previstos para a unidade.

Traballo diario 10%

Valoramos o traballo diario na realización de exercicios e
as tarefas feitas na clase e na casa. En concreto:
O peso no total da cualificación dentro da área e dun 10%
= 1 punto do total (10 puntos),  valorándose as faltas do
seguinte xeito:

Cadernos
1.presentación
2.correccións

  
  10%

Valorarase a presentación do caderno de traballo e se as
tarefas están realizadas e/ou corrixidas correctamente. O
peso no total da cualificación dentro da área e dun 10% =
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1 puntos do total (10 puntos).
Tarefas de 
investigacións e 
exposicións na 
aula.

20%

Ao rematar cada unha das unidades o alumnado terá que
expoñer, por quendas, a páxina que lle sexa asignada. Ao
rematar  a  mesma,  haberá  unha  valoración  cunha
calificación.
Tamén  formarán  parte  deste  apartado  as  tarefas  e
proxectos de investigación que se leven a cabo ao longo
do trimestre.

Contidos mínimos esixibles para 6º Curso na área de Ciencias da natureza.

- A materia e os materiais, as súas propiedades, os seus cambios físicos e químicos e os seus tipos.

-  A  enerxía,  as  súas  formas,  usos,  cambios  que  provoca  sobre  a  materia,  fontes  de  enerxía  e
impacto dos seus usos sobre o medio natural.

- As forzas, elementos que as definen, efectos da combinación de forzas.

- As máquinas simples e as compostas, as súas partes e o seu funcionamento.

- Niveis de organización celular: célula, tecido, órgano, sistema e aparato.

 - Funcións vitais do ser humano e órganos, sistemas e aparatos que as levan a cabo.
- Concepto de saúde e enfermidade, tipos de enfermidades e hábitos que favorecen a saúde.
- A función de relación no ser humano, as súas fases e órganos, sistemas e aparatos implicados
nela.
- Os hábitats: descrición e caracterización dos diferentes tipos de hábitat.
- Ecosistemas, os seus elementos, relacións, cadeas tróficas e factores que os alteran.
- Actitudes e hábitos para preservar o medio e protexer o contorno natural.
- As plantas, as súas partes e as súas funcións.
- A fotosíntese e a súa importancia para a renovación do aire.

                                              Ir índice 

Criterios de avaliación esixibles para 6º Curso na área de Ciencias da natureza.

• Coñecer e aplicar criterios para estudar e  clasificar algúns dos materiais estudado segundo as
súas propiedades, así como a súa influencia para o progreso da sociedade.

• Realizar experimentos e investigacións sinxelas sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da
materia:  expoñendo  problemas,  enunciando  hipóteses,  seleccionando  o  material  necesario,
extraendo conclusións, comunicando resultados,  así como no coñecemento das leis básicas que
rexen estes fenómenos (a reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica, o cambio de estado,
as reaccións etc.).

•  Coñecer o uso dalgúns dos recursos naturais da Terra, identificar os empregados na vida cotiá e
adquirir conciencia da necesidade de conservalos e de evitar a contaminación.
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•  Coñecer algúns dos tipos de máquinas e aparellos estudados que se empregan na vida cotiá, así
como a utilidade que teñen.

•  Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións de relación do
corpo humano e establecer algunhas relacións fundamentais entre eles e determinados hábitos de
saúde.

• Coñecer o funcionamento do corpo humano en canto a células,   tecidos,  órganos,  aparellos,
sistemas (localización, forma, estrutura, funcións, coidados etc.).

• Adoptar estilos de vida saudables, sabendo as  repercusións para a saúde do seu modo de vida,
tanto na escola como fóra.

• Coñecer a estrutura e a fisioloxía das plantas,  así como as características principais da fotosíntese
e a súa importancia para a vida dos seres vivos.

•  Coñecer as características e os elementos que  compoñen un ecosistema, así como os seres vivos
que o habitan e as súas relacións.

• Relacionar determinadas prácticas do ser humano co coidado e co respecto polo medio natural,
adoptando hábitos consecuentes tanto no colexio como fóra e coñecer as repercusións que ten
para a vida no planeta.

• Explicar como os cambios (por fenómenos naturais e pola actividade humana) no medio natural
poden afectar a compoñentes vivos e inertes, e variar o equilibrio.

Ir ín  d  ice 

  

Contidos mínimos esixibles para 6º Curso na área de Ciencias sociais.

o Universo. Orixe e composición.

o Sistema Solar. Os planetas. Características e movementos, movementos da Terra e da Lúa e as

súas consecuencias.

o A representación da Terra: globos terráqueos, mapas e planos, e os seus elementos (paralelos,

meridianos, coordenadas terrestres, escala, lenda e orientación).

o O clima.  Factores  que  determinan  o  clima:  latitude,  altitude  e  distancia  ao  mar.  Tipos  e

características de climas do mundo.

o Climas e paisaxes de España e de Galicia. Tipos, localización, características e paisaxes.

o A Constitución, dereitos, deberes e liberdades.

o A división de poderes políticos do Estado: poder lexislativo, poder executivo, poder xudicial.

o Estatuto de Autonomía de Galicia. As institucións autonómicas galegas.

o Organización territorial  do Estado español:  comunidades autónomas e cidades autónomas,
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provincias e municipios.

o A Unión Europea, formación, características, institucións, Estados membros e vantaxes da

súa pertenza.

o Factores  que  interveñen  na  evolución  dunha  poboación:  a  natalidade,  a  mortalidade,  a

inmigración e a emigración.

o Crecemento dunha poboación: crecemento natural, saldo migratorio, crecemento real.

o Pirámides de poboación.

o Eixe cronolóxico da Idade Media: os visigodos, o reino suevo galego Al Ándalus e os reinos

cristiáns.

o Os estilos artísticos e as influencias sociais, económicas e culturais das culturas presentes na

Idade Media na Península Ibérica.

o Eixe cronolóxico da Idade Moderna: Os Reis Católicos e os reinados de Carlos V e Felipe II.

Ir índice 

Criterios de avaliación esixibles para 6º Curso na área de Ciencias sociais.

 Explicar como é e de que forma se orixinou o Universo e os seus principais compoñentes.

 Describir as características principais do Sistema Solar identificando diferentes tipos de astros
e as súas características, incluídos os movementos da Terra e da Lúa e as súas consecuencias.

 Explicar as distintas representacións da Terra e interpretar tanto a linguaxe cartográfica como
as linguaxes icónicas e simbólicas para mellorar a comprensión da realidade.

 Diferenciar  entre  tempo  atmosférico  e  clima,  e  analizar  a  importancia  das  predicións
meteorolóxicas.

 Identificar os factores que inflúen no clima e explicar como actúan para adquirir unha idea
básica do clima, así como dos factores que o determinan.

 Explicar  os  trazos  máis  destacados  das  temperaturas  e  das  precipitacións  dos  climas  de
España e de Galicia, e identificar as paisaxes características de cada zona climática.

 Explicar a importancia que ten a Constitución para o funcionamento do Estado español, así
como os deberes, os dereitos e as liberdades que recolle.

 Comprender a división de poderes do Estado e as súas atribucións recollidas na Constitución
para cada un.

 Identificar as principais institucións autonómicas galegas.

 Describir a división territorial do Estado distinguindo a administración municipal, provincial
e autonómica, e as súas atribucións administrativas.

 Explicar  que  é  a  UE,  os  seus  obxectivos  políticos  e  económicos,  a  súa  historia,  as  súas
institucións e os seus órganos de goberno, os países que a compoñen, así como os candidatos
a integrarse nun futuro e explicar algunhas vantaxes derivadas do feito de formar parte dela.

 Explicar a evolución e a distribución demográfica galega, española e europea, representando
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pirámides de poboación, gráficos de barras e diagramas circulares.

 Identificar os feitos fundamentais da historia de Galicia e de España na Idade Media e na
Idade Moderna, e situalos correctamente no espazo e no tempo, así como o desenvolvemento
cultural nesas épocas.

Ir índ  i  ce  

3.2.5.- Valores cívicos e sociais. Instrumentos e cualificacións porcentuais.            

ÁREA Instrumentos
 DE AVALIACIÓN

PESO OBSERVACIÓNS

Va
lo
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vi
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e 
so

ci
ai

s

Traballo realizado 
na clase. 50%

Os resultados cualificaranse en relación á puntuación
obtida:
De 1 a 4 puntos: insuficiente (IN)
5 puntos: suficiente (SU)
6 puntos: ben (BE)
De 7 a 8 puntos: notable (NT)
De 9 a 10 puntos: sobresaliente (SB).
Considerarase cualificación negativa o insuficiente e
positivas as restantes.
Non  se  realizarán  probas  ou  exames  escritos
valorarase  o  traballo  na  aula  tendo  en  conta  os
seguintes aspectos:

- Presentación das tarefas escritas.

- Busca de información.

- Traballo cooperativo.

1.Respostas na 
clase
2.Esforzo
3. Autonomía 50%

Valorarase  cada un dos aspectos citados puntuando
0,20pt.  cada un  deles  en  caso  de que a  avaliación
sexa vista como positiva por parte do mestre en base
as  anotacións  diarias  da  clase. No  caso  de  que
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4.Conduta 
5.Ritmo de 
traballo

valoración  non  sexa  satisfactoria  a  puntuación  en
cada un deles será 0.
O peso no total da cualificación dentro da área e dun
50% = 5 puntos do total (10 puntos),  

3.3.- Relación de estándares de aprendizaxe avaliables de cada materia en relación 
coa consecución das competencias.

Perfil Competencia: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA                         

Área Estándar de aprendizaxe                                                                                    Ir ín  d  ice 
MAT Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema de matemáticas ou en contextos da

realidade.
MAT Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do problema).

MAT Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos e as estratexias utilizadas en todos os procedementos realizados no
tratamento de magnitudes e medidas.

MAT Describe posicións e movementos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, xiros… 

MAT Identifica e nomea polígonos atendendo ao número de lados.

MAT Comprende e describe situacións xeométricas da vida cotiá, e interpreta e elabora representacións espaciais (planos, esbozos de
itinerarios,  maquetas…)  utilizando  as  nocións  xeométricas  básicas  (situación,  movemento,  paralelismo,  perpendicularidade,
escala, simetría, perímetro e superficie).

MAT Interpreta  e describe situacións,  mensaxes  e  feitos  da vida cotiá  utilizando o vocabulario xeométrico adecuado:  indica unha
dirección, explica un percorrido, oriéntase no espazo.

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

MAT Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude e
expresando os resultados nas unidades de medida máis adecuadas; explica o proceso seguido de forma oral e por escrito.

LGL Emprega  a  lingua  galega  oral  en  faladoiros,  debates,  entrevistas,  exposicións  ou  presentacións  con  distintas  finalidades
(académica, social e lúdica) e como forma de comunicación e de expresión persoal (sentimentos, emocións etc.) en distintos
ámbitos.

LGL Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección, expoñéndoas segundo a situación de comunicación de forma espontánea
ou tras unha planificación previa nos distintos ámbitos.

LGL Recoñece e emprega conscientemente recursos lingüísticos (entoación, ton de voz, ritmo do discurso, vocabulario rico e estrutura
do comunicado) e non-lingüísticos (linguaxe xestual e corporal, elementos visuais e sonoros) para comunicarse nas interaccións
orais.

LGL Exprésase cunha pronuncia e unha dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume. Cando narra feitos ocorridos ou
experiencias persoais,  historias,  relatos...,  xustifica o punto de vista propio.  Expón temas concretos de interese ou de estudo
desenvolvendo algún dos seus aspectos e terminando cunha valoración final.

LGL Expresa as súas propias ideas comprensiblemente: orde e coherencia. Xustifica o seu punto de vista explicando os proles e os
contras do exposto substituíndo elementos básicos do modelo dado.

LGL Participa axeitadamente nas situacións interactivas de comunicación, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas
propostas propias, e participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates

LGL Participa activamente e de forma construtiva: incorporando achegas e construíndo un coñecemento común nas tarefas da aula.

LGL Mostra unha actitude de escoita activa incorporando aos seus coñecementos aqueles elementos máis significativos da mensaxe
escoitada.

LGL Comprende e extrae a información xeral en textos orais de uso habitual (noticias, discursos, avisos, anuncios,  instrucións, normas
etc.).

LGL Interpreta o sentido de elementos básicos do texto necesarios para a comprensión global (léxico e locucións). 

LGL Utiliza nas súas expresións un vocabulario adecuado á súa idade.

LGL Diferencia polo contexto o significado e as correspondencias fonema-grafía (palabras homónimas, polisémicas...).

LGL Identifica o tema do texto.

LGL Obtén as principais ideas dun texto.

LGL Resume un texto distinguindo as ideas principais e as secundarias.

LGL Recoñece textos segundo a súa tipoloxía: narrativos, descritivos, informativos, instrutivos etc.

LGL Elabora breves textos literarios ou non-literarios próximos aos seus gustos e intereses utilizando con corrección e creatividade
distintas estratexias de comunicación.

LGL Utiliza con corrección e creatividade as distintas técnicas e estratexias de comunicación oral que estudou.
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LGL Actúa en resposta ás ordes ou instrucións dadas para levar a cabo actividades diversas.

LGL Comprende correctamente os textos que escoita.                                                                                         Ir índice 
LGL Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres sentidos e recoñece a retranca como un trazo característico da lingua

galega.
LGL Lembra ideas básicas dun texto escoitado e exprésaas oralmente en resposta a preguntas directas.

LGL Organiza e planifica  o discurso adecuándose á situación de comunicación e ás  diferentes  necesidades comunicativas  (narrar,
describir, informarse, dialogar etc.) utilizando os recursos lingüísticos pertinentes.

LGL Utiliza de forma efectiva a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activamente, recolle datos pertinentes, participa en
enquisas e entrevistas e expresa oralmente con claridade o propio xuízo.

LGL Resume entrevistas, noticias, debates infantís, faladoiros, mesas redondas etc., procedentes da radio e a televisión, a prensa escrita
ou Internet. Extrae información xeral e específica destas propostas, explica obxectivos de escoita, responde a eles e incorpora a
información  conseguida  ao  seu  proceso  de  aprendizaxe  (empregando  o  aprendido  noutras  situacións,  enriquecendo  as  súas
producións etc.).

LGL Realiza entrevistas dirixidas.

LGL Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada.

LGL Descodifica con precisión e rapidez palabras adecuadas á súa idade.

LGL Entende a mensaxe, de maneira global, e identifica as ideas principais e as secundarias dos textos lidos a partir da lectura dun texto
en voz alta.

LGL Mostra comprensión, con certo grao de detalle, de diferentes tipos de textos non- literarios (expositivos, narrativos, descritivos e
argumentativos) e de textos da vida cotiá.

LGL Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade.

LGL Realiza lecturas en silencio comprendendo os textos lidos (resume, extrae, entresaca, deduce, opina, argumenta etc.).

LGL Identifica as partes da estrutura organizativa dos textos, analiza a súa progresión temática e capta o seu propósito.

LGL Elabora resumos de textos lidos identificando os elementos característicos dos diferentes tipos de textos.

LGL Recoñece algúns mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.

LGL Produce esquemas a partir de textos dados.

LGL Interpreta o valor do título e as ilustracións.

LGL Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global.

LGL Comprende a información contida nos gráficos e establece relacións coa información que aparece no texto relacionada con eles.

LGL Interpreta esquemas ou mapas conceptuais sinxelos.

LGL Dedica un tempo semanal a ler diferentes textos.

LGL Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra.

LGL Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto.

LGL Comprende textos xornalísticos e publicitarios e identifica a súa intención comunicativa. Diferencia entre información, opinión e
publicidade.

LGL Interpreta a linguaxe figurada (metáforas, personificacións, hipérboles) en textos dados.

LGL Interpreta correctamente a información e é capaz de facer un resumo desta.

LGL Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas referencias bibliográficas: autor, editorial, xénero, ilustracións
etc.

LGL Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá (diarios, opinións e entradas en blogs, videodiario, correos
electrónicos, noticias e xornais) con modelo de referencia.

LGL Escribe  textos  usando o  rexistro  adecuado,  organizando as  ideas  con  claridade,  enlazando enunciados  en  secuencias  lineais
cohesionadas e respectando as normas gramaticais e ortográficas.

LGL Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito escolar recollendo as ideas fundamentais, utilizando
unha expresión persoal.

LGL Aplica correctamente os signos de puntuación e as regras de acentuación e ortográficas.

LGL Elabora textos con corrección.

LGL Emprega estratexias de procura e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas, guións, mapas conceptuais etc.

LGL Presenta traballos e informes de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e dixital, sobre problemas ou situacións sinxelas,
recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet etc.), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

LGL Expresa por escrito opinións, reflexións e valoracións argumentadas.

LGL Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora. Determina con antelación como será o
texto, a súa extensión, o tratamento autor-lector, a presentación  etc. Adapta a expresión á intención tendo en conta o interlocutor e
o asunto de que se trata. Presenta con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. Reescribe o texto.

LGL Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros.

LGL Usa con eficacia as novas tecnoloxías para escribir, presentar os textos e buscar información.           Ir índice 
LGL Coñece e recoñece as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar, substituír e expresar características do nome de

diferentes clases de palabras, expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións etc.
LGL Conxuga e usa con corrección os tempos verbais nas formas persoais e non-persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os

verbos.
LGL Diferencia familias de palabras.
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LGL Coñece, recoñece e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, neoloxismos ou frases feitas.

LGL Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas.

LGL Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.

LGL Recoñece os conectores básicos necesarios que dan cohesión ao texto elipse, sinónimos, conectores).

LGL Identifica as oracións como unidades de significado completo. Recoñece a oración simple e diferencia suxeito e predicado.

LGL Coñece  a  estrutura  do  dicionario  e  úsao  para  buscar  o  significado  de  calquera  palabra  (derivados,  plurais,  formas  verbais,
sinónimos etc.).

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

LGL Coñece as normas ortográficas e aplícaas nas súas producións escritas.

LGL Sinala as características que definen as diferentes clases de palabras: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes
tipos de producións.

LGL Utiliza correctamente as normas da concordancia de xénero e de número na expresión oral e escrita

LGL Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.

LGL Usa con corrección os signos de puntuación.

LGL Aplica as regras de uso do: h, b, v, ct, cc.

LGL Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias.

LGL Coñece e valora a variedade lingüística da lingua galega.

LGL Recoñece  as  características  fundamentais  de  textos  literarios  narrativos,  poéticos  e  dramáticos  e  considéraos  un  medio  de
aprendizaxe.

LGL Realiza lecturas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

LGL Interpreta a linguaxe figurada (metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras) en textos literarios.

LGL Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas.

LGL Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios.

LGL Crea textos literarios (contos, poemas, cancións, pequenas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos
propios destas producións.

LGL Realiza dramatizacións individualmente  e  en grupo de textos  literarios apropiados ou adecuados á  súa idade e de textos  de
produción propia.

LGL Memoriza e reproduce textos orais breves e sinxelos (contos, poemas, cancións, refráns, adiviñas ou trabalinguas).

CN Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos naturais; analízaa; extrae conclusións;
comunica a súa experiencia; reflexiona sobre o proceso seguido, e comunícao oralmente e por escrito.

CN Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos. 

CN Expón oralmente de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área, manifestando a compresión de textos orais e/ou
escritos.

CN Presenta as tarefas de maneira ordenada, clara e limpa, en soporte papel e dixital. 

CN Elabora un informe como técnica para o rexistro dun plan de traballo, comunicando as conclusións de forma oral e escrita. 

CN Realiza un proxecto traballando de forma individual ou en equipo, e presenta un informe utilizando soporte papel e/ou dixital,
recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet), con diferentes medios, e comunicando de forma oral a
experiencia realizada, apoiándose en imaxes e textos escritos.

CS Utiliza  con  rigor  e  precisión  o  vocabulario  adquirido  para  elaborar  traballos  coa  terminoloxía  axeitada  aos  temas  tratados,
reflexionando posteriormente sobre o proceso de aprendizaxe, cunhas pautas dadas.

CS Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifestan a comprensión de textos orais e/ou
escritos.

CS Compara, contrasta, examina e explica as distintas representacións da Terra: planos, mapas, planisferios e globos terráqueos.

CS Identifica e nomea fenómenos atmosféricos, e describe as causas que producen a formación das nubes e as precipitacións.

CS Razoa e explica a importancia de coidar a atmosfera e as consecuencias de non facelo.

CS Explica cal é a diferenza entre tempo atmosférico e clima (por exemplo, en mapas conceptuais).

CS Describe unha estación meteorolóxica e  explica  a  súa función;  confecciona e  interpreta  gráficos  sinxelos  de temperaturas  e
precipitacións.

CS Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan. Ir í  n  dice 
CS Explica que é unha zona climática, nomeando as tres zonas climáticas do planeta e describindo as súas características principais.

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

CS Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas de España e de Europa nun mapa.

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

CS Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características das principais paisaxes de España e de Europa, valorando a
súa diversidade.

CS Recoñece e describe mediante esquemas os principais trazos do relevo, os ríos e o clima de Europa.

CS Identifica as principais institucións de Galicia e do Estado, e describe as súas funcións e a súa organización.

CS Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e localiza en mapas políticos as distintas

Páxina 16 de 56



comunidades e cidades autónomas que forman España, así como as súas provincias. 

CS Define demografía, comprende os principais conceptos demográficos e calcúlaos a partir dos datos de poboación (natalidade,
mortalidade, emigración e inmigración).

CS Define poboación dun territorio, identifica os principais factores que inciden nela e defíneos correctamente.

CS Describe os principais trazos (poboación activa, poboación non-activa, densidade…) da poboación española e europea, facendo
unha comparación entre ambas.

CS Explica o proceso da evolución da poboación de España e de Europa, e describe a incidencia que tiveron nela factores como a
esperanza de vida ou a natalidade.

CS Explica o éxodo rural, a emigración a Europa e a chegada de inmigrantes a España.

CS Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación: superpoboación, envellecemento, inmigración.

CS Identifica e define materias primas e produto elaborado, e asóciaos coas actividades nas que se obteñen.

CS Describe ordenadamente o proceso de obtención dun produto ata a súa venda e identifica os sectores aos que pertence, buscando
información en Internet, por exemplo.

CS Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en España e en Europa, e as súas localizacións nos
territorios correspondentes.

CS Valora con espírito crítico a función da publicidade,  e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis  habituais analizando
exemplos concretos.

CS Identifica  diferentes  tipos  de  empresa  segundo  o  seu  tamaño  e  o  sector  económico  ao  que  pertencen  as  actividades  que
desenvolven.

CS Describe diversas formas de organización empresarial (por exemplo, cun organizador gráfico).

CS Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e a economía, ilustrando as definicións con exemplos, mediante a
axuda dun mapa mental.

CS Explica as normas básicas de circulación e as consecuencias derivadas do seu descoñecemento ou incumprimento.

CS Explica os principais acontecementos producidos durante os séculos  XIX e  XX que determinan a nosa historia contemporánea, e
comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Describe os trazos característicos da sociedade española actual a través dun texto dado, e valora o seu carácter democrático e
plural, así como a súa pertenza á Unión Europea. 

CS Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios; define que é a escala nun mapa e interpreta os signos
convencionais máis usuais que poden aparecer nel.

CS Busca, selecciona e organiza con precisión información concreta e relevante;  analízaa; extrae conclusións; reflexiona sobre o
proceso seguido, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Describe ordenadamente as fases en que se produce o ciclo da auga.

CS Explica e argumenta o uso sustentable dos recursos naturais, propoñendo e adoptando unha serie de medidas e actuacións que
conducen á mellora das condicións ambientais do noso planeta.

CS Explica, analiza e argumenta as causas e as consecuencias do cambio climático, e as actuacións responsables para frealo.

CS Identifica  e  localiza  no  tempo e  no  espazo algúns  dos feitos  fundamentais  da historia  de España,  describindo as  principais
características de cada un deles, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

Perfil Competencia: COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA 

                                                                                                                                     Ir índice           

Área Estándar de aprendizaxe

MAT Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.

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

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

MAT Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos e
funcionais.

MAT Realiza predicións sobre os resultados esperados, utilizando os patróns e leis atopados, analizando a súa idoneidade e
os erros que se producen.

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

MAT Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expoñendo as súas fases e valorando os resultados e as
conclusións obtidas.

MAT Practica o método científico, sendo ordenado, organizado e sistemático.

MAT Planifica o proceso de traballo con preguntas adecuadas: que quero pescudar?, que teño?, que busco?, como o podo
facer?, non me equivoquei ao facelo?, a solución é adecuada?, como se pode comprobar?...

MAT Realiza estimacións sobre os resultados esperados e contrasta a súa validez, valorando os pros e os contras do seu
uso.

MAT Elabora conxecturas e  busca argumentos que as  validen ou as  refuten,  en situacións por resolver,  en contextos
numéricos, xeométricos ou funcionais.

MAT Distingue entre problemas e exercicios, e aplica as estratexias axeitadas para cada caso.
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MAT Expón preguntas  precisas  e  formuladas con corrección na procura de respostas  adecuadas,  tanto no estudo dos
conceptos como na resolución de problemas.

MAT Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de contraexemplos)
para crear e investigar conxecturas, e construír e defender argumentos.

MAT Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, valorando as súas consecuencias e a súa conveniencia pola
súa sinxeleza e utilidade.

MAT Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe,
vídeo,  son,  mapa  conceptual…);  buscando,  analizando  e  seleccionando  a  información  relevante;  utilizando  a
ferramenta tecnolóxica adecuada, e compartíndoo cos seus compañeiros.

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

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

MAT Utiliza os números ordinais en contextos reais.

MAT Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando
razoamentos apropiados e considerando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

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

MAT Ordena  números  enteiros,  decimais  e  fraccións  básicas  por  comparación,  representación  na  recta  numérica  e
transformación duns noutros.

MAT Utiliza os números negativos en contextos reais.

MAT Reduce dous ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións equivalentes.

MAT Redondea  mentalmente  números  decimais  á  décima,  centésima  ou  milésima  máis  próxima,  en  situacións  de
resolución de problemas cotiáns.

MAT Ordena fraccións aplicando a relación entre fracción e número decimal.

MAT Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

MAT Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles e identificándoos como
operadores na interpretación e a resolución de problemas.

MAT Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10.

MAT Realiza operacións con números naturais: suma, resta, multiplicación e división. Ir índice 
MAT Identifica e usa os termos propios da multiplicación e a división.

MAT Resolve problemas utilizando a multiplicación para realizar recontos, en disposicións rectangulares nos que intervén
a lei do produto.

MAT Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10.

MAT Aplica as propiedades das operacións e as relacións entre elas.

MAT Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto dunha fracción por un número.

MAT Realiza operacións con números decimais.

MAT Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese.

MAT Calcula porcentaxes dunha cantidade.

MAT Utiliza as porcentaxes para expresar partes.

MAT Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e porcentaxes.

MAT Calcula aumentos e diminucións porcentuais.

MAT Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa (lei do dobre, triplo, metade) para resolver problemas
da vida cotiá.

MAT Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa;
explica oralmente e por escrito o significado dos datos, a situación exposta, o proceso seguido e as solucións obtidas.

MAT Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa números menores dun millón, atendendo ao valor
posicional das súas cifras.

MAT Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de calquera número, e de
cadencias 5, 25 e 50 a partir de múltiplos de 5, 25 e 50.

MAT Descompón números naturais atendendo ao valor posicional das súas cifras.

MAT Identifica múltiplos e divisores, utilizando as táboas de multiplicar.

MAT Calcula os primeiros múltiplos dun número dado.

MAT Calcula todos os divisores de calquera número menor que 100.

MAT Calcula o m.c.m. e o m.c.d.

MAT Descompón números decimais atendendo ao valor posicional das súas cifras.

MAT Calcula tantos por cento en situacións reais.

MAT Estima e redondea o resultado dun cálculo, valorando a resposta.
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MAT Resolve  problemas  que  impliquen  dominio  dos  contidos  traballados,  utilizando  estratexias  heurísticas  e  de
razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de contraexemplos), creando conxecturas, construíndo,
argumentando e tomando decisións, e valorando as consecuencias destas e a conveniencia da súa utilización. 

MAT Identifica as unidades do Sistema Métrico Decimal: lonxitude, capacidade, peso/masa, superficie e volume.

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

MAT Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non-convencionais, elixindo a unidade
máis adecuada para a expresión dunha medida.

MAT Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume en forma simple, dando o resultado na
unidade determinada de antemán.

MAT Expresa en forma simple a medición de lonxitude, capacidade ou masa dada en forma complexa, e viceversa.

MAT Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

MAT Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición e medición.

MAT Coñece e utiliza as equivalencias entre as medidas de capacidade e volume.

MAT Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma
magnitude e expresando os resultados nas unidades de medida máis axeitadas; explica o proceso seguido de forma
oral e por escrito.

MAT Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo, e as súas relacións: segundo, minuto, hora, día, semana e ano.

MAT Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos.

MAT Entende os reloxos analóxicos e dixitais. Ir índice 
MAT Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas relacións.

MAT Identifica o ángulo como medida dun xiro ou abertura.

MAT Mide ángulos usando instrumentos convencionais.

MAT Resolve problemas realizando cálculos con medidas angulares.

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

MAT Calcula múltiplos e submúltiplos do euro.

MAT Identifica e representa posicións relativas de rectas e circunferencias.

MAT Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice…

MAT Realiza escalas e gráficas sinxelas para facer representacións elementais no espazo.

MAT Identifica en situacións moi sinxelas a simetría de tipo axial e especular.

MAT Traza unha figura plana simétrica doutro respecto dun eixe.

MAT Realiza ampliacións e reducións.

MAT Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e os seus ángulos e identifica as relacións entre estes.

MAT Calcula a área e o perímetro dun rectángulo, un cadrado e un triángulo.

MAT Clasifica cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus lados.

MAT Identifica e  diferencia  os  elementos básicos da  circunferencia  e  o  círculo:  centro,  radio,  diámetro,  corda,  arco,
segmento, sector circular, tanxente e secante.

MAT Calcula a lonxitude da circunferencia e a área do círculo.

MAT Utiliza a composición e descomposición para formar figuras planas e corpos xeométricos a partir doutras.

MAT Recoñece e identifica poliedros, prismas e pirámides, e os seus elementos básicos (vértices, caras e arestas).

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

MAT Resolve problemas xeométricos que impliquen o dominio dos contidos traballados, utilizando estratexias heurísticas
e  de  razoamento  (clasificación,  recoñecemento  das  relacións,  uso  de  contraexemplos);  creando  conxecturas,
construíndo,  argumentando,  e  tomando  decisións  e  valorando  as  súas  consecuencias  e  a  conveniencia  da  súa
utilización. 

MAT Recolle e rexistra datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares.

MAT Recolle e clasifica datos cualitativos e cuantitativos de situacións do seu contorno, utilizándoos para construír táboas
de frecuencias absolutas e relativas.

MAT Aplica de forma intuitiva a situacións familiares os conceptos de media aritmética, rango, frecuencia e moda.

MAT Realiza  e  interpreta  gráficos  moi  sinxelos  (diagramas  de  barras,  poligonais  e  sectoriais)  con  datos  obtidos  de
situacións moi próximas.

MAT Realiza unha análise crítica argumentada sobre as informacións que se presentan mediante gráficos estatísticos.

MAT Identifica situacións de carácter aleatorio.

MAT Realiza conxecturas e estimacións sobre algúns xogos (moedas, dados, cartas, lotaría...).
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MAT Comunica verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema de matemáticas ou en
contextos da realidade.

MAT Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do problema).

MAT Describe posicións e movementos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, xiros… 

MAT Identifica e nomea polígonos atendendo ao número de lados.

MAT Comprende e describe situacións xeométricas da vida cotiá, e interpreta e elabora representacións espaciais (planos,
esbozos de itinerarios, maquetas…) utilizando as nocións xeométricas básicas (situación, movemento, paralelismo,
perpendicularidade, escala, simetría, perímetro e superficie).

LGL Interpreta esquemas de chaves e de números, e mapas conceptuais sinxelos.

CN Utiliza medios propios da observación.

CN Utiliza de maneira adecuada o vocabulario correspondente a cada un dos bloques de contidos. 

CN Realiza un proxecto traballando de forma individual ou en equipo, e presenta un informe utilizando soporte papel
e/ou  dixital,  recollendo  información  de  diferentes  fontes  (directas,  libros,  Internet),  con  diferentes  medios,  e
comunicando de forma oral a experiencia realizada, apoiándose en imaxes e textos escritos.

CN Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano: relación
(órganos dos sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor), nutrición (aparatos respiratorio, dixestivo, circulatorio e
excretor) e reprodución (aparato reprodutor).                                                                                   Ir índice       

CN Identifica  e  describe  as  principais  características  das  funcións  vitais  do  ser  humano:  relación,  nutrición  e
reprodución.

CN Identifica  as  principais  características  dos  aparatos  respiratorio,  dixestivo,  locomotor,  circulatorio  e  excretor,  e
explica as principais funcións.

CN Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e detectar os
riscos para a saúde. 

CN Observa,  identifica  e  describe  algúns  avances  da  ciencia  que  melloran  a  saúde  (medicamento,  produción  e
conservación de alimentos, potabilización da auga etc.). 

CN Coñece e utiliza técnicas de primeiros auxilios en situacións simuladas e reais. 

CN Identifica, explica e clasifica as diferenzas entre seres vivos e seres inertes. 

CN Identifica,  describe  e  relaciona  a  estrutura  dos  seres  vivos  (células,  tecidos,  órganos,  aparatos  e  sistemas),
identificando as principais características e as funcións de cada un deles. 

CN Observa e identifica as características, e clasifica os seres vivos: reino animal, reino das plantas, reino dos fungos e
outros reinos. 

CN Observa directa e indirectamente, identifica características, e recoñece e clasifica os animais invertebrados. 

CN Observa directa e indirectamente, identifica características, e recoñece e clasifica os animais vertebrados. 

CN Observa directa e indirectamente, identifica características e clasifica as plantas. 

CN Utiliza guías na identificación dos animais e plantas. 

CN Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.

CN Identifica e explica as relacións entre os seres vivos: cadeas alimentarias, poboacións, comunidades e ecosistemas. 

CN Identifica e explica, oralmente e por escrito, algunhas das causas da extinción de especies. 

CN Observa, identifica e compara as características e os compoñentes dun ecosistema. 

CN Recoñece e explica algúns ecosistemas (pradaría, charca, bosque, litoral e cidade) e os seres vivos que habitan neles. 

CN Observa, identifica e relaciona diferentes hábitats dos seres vivos. 

CN Manifesta unha certa precisión e rigor na observación e na elaboración dos traballos 

CN Observa  e  rexistra  algún  proceso  asociado  á  vida  dos  seres  vivos,  utilizando  os  instrumentos  e  os  medios
audiovisuais e tecnolóxicos axeitados, e comunicando os resultados de maneira oral e escrita. 

CN Observa, identifica, describe e clasifica algúns materiais polas súas propiedades (dureza, solubilidade, estado de
agregación e condutividade térmica). 

CN Utiliza diferentes procedementos para a medida da masa e o volume dun corpo. 

CN Identifica e explica fenómenos físicos observables en termos de diferenzas de densidade. 

CN Identifica, explica e compara as principais características da flotabilidade nun medio líquido.

CN Coñece e explica as leis básicas que rexen fenómenos tales como a reflexión da luz e a transmisión da corrente
eléctrica.

CN Coñece as  leis  básicas  que  rexen  o cambio de  estado e as  reaccións químicas  (a  combustión,  a  oxidación  e a
fermentación). 

CN Planifica e realiza sinxelas experiencias, e predí cambios no movemento, na forma ou no estado dos corpos por
efecto das forzas ou das achegas de enerxía; comunica o proceso seguido e o resultado obtido.

CN Identifica, explica e relaciona algunhas das principais características das diferentes formas de enerxía: mecánica,
luminosa, sonora, eléctrica, térmica e química. 

CN Identifica e explica algunhas das principais características das enerxías renovables e non-renovables, identificando as
diferentes fontes de enerxía e materias primas, así como a orixe da que proveñen. 
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CN Identifica e explica os beneficios e os riscos relacionados coa utilización da enerxía (esgotamento, chuvia ácida,
radioactividade), expoñendo posibles actuacións para un desenvolvemento sustentable. 

CN Realiza  experiencias  sinxelas  para  separar  os  compoñentes  dunha  mestura  mediante  destilación,  filtración,
evaporación ou disolución, comunicando de forma oral e escrita o proceso seguido e o resultado obtido. 

CN Identifica e expón as principais características das reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación. 

CN Observa de maneira sistemática, aprecia e explica os efectos da calor no aumento de temperatura e a dilatación
dalgúns materiais.

CN Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios de estado e a súa reversibilidade. 

CN Investiga a través da realización de experiencias sinxelas sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia,
expoñendo  problemas,  enunciando  hipóteses,  seleccionando  o  material  necesario,  extraendo  conclusións,
comunicando resultados,  manifestando competencia en cada unha das  fases,  así  como no coñecemento das  leis
básicas que rexen os fenómenos estudados. 

CN Investiga, a través da realización de experiencias sinxelas, para achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen
fenómenos tales como a reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica, o cambio de estado e as reaccións
químicas (a combustión, a oxidación e a fermentación). 

CN Identifica diferentes tipos de máquinas, e clasifícaas segundo o número de pezas, a maneira de accionalas e a acción
que realizan. 

CN Observa, identifica, describe e relaciona algúns dos compoñentes das máquinas. 

CN Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e aparellos, e a súa utilidade para facilitar as actividades
humanas. 

CN Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico, e constrúe un. 

CN Observa, identifica e explica algúns efectos da electricidade. 

CN Expón exemplos de materiais condutores e illantes, argumentado a súa exposición. 

CN Observa e identifica as principais características dos imáns, e relaciona a electricidade e o magnetismo. 

CN Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos naturais; analízaa; extrae
conclusións; comunica a súa experiencia; reflexiona sobre o proceso seguido, e comunícao oralmente e por escrito.

CN Expón oralmente de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área, manifestando a compresión de textos
orais e/ou escritos.

CN Recoñece e relaciona estilos de vida saudables  e os seus efectos sobre o coidado e mantemento dos diferentes
órganos e aparatos. 

CN Identifica e valora hábitos saudables para previr enfermidades, e mantén unha conduta responsable. 

CS Identifica, nomea e describe nunha representación gráfica as capas da Terra.

CS Identifica  en  imaxes  os  distintos  aparellos  de  medida  que  se  utilizan  para  a  recollida  de  datos  atmosféricos,
clasificándoos segundo a información que proporcionan.

CS Interpreta sinxelos mapas meteorolóxicos, distinguindo os seus elementos principais.

CS Describe e sinala nun mapa os tipos de clima de España, e as zonas ás que afecta cada un, interpretando e analizando
climogramas de distintos territorios de España relacionándoos co clima ao que pertence. 

CS Localiza e sitúa nun mapa as principais unidades do relevo de España, e as súas vertentes hidrográficas.

CS Sitúa nun mapa os mares, os océanos e os grandes ríos de España.

CS Localiza e sitúa nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas e os seus climas.

CS Sitúa nun mapa os maiores núcleos de poboación en España, e as zonas densamente poboadas.

CS Describe a densidade de poboación de España, comparándoa mediante gráficos (pirámides, diagramas de barras,
diagramas circulares) coa media da Unión Europea.

CS Identifica e  clasifica os diferentes tipos de mapas,  incluíndo os planisferios;  define que é a  escala nun mapa e
interpreta os signos convencionais máis usuais que poden aparecer nel.

CS Localiza  e  representa  diferentes  puntos  da  Terra,  empregando  os  paralelos  e  meridianos  e  as  coordenadas
xeográficas.

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

CS Usa diferentes técnicas, ferramentas e recursos para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a
duración, a simultaneidade e as relacións entre os acontecementos coa axuda de gráficas e/ou esquemas.

CS Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das distintas idades da historia en Galicia e en
España (Prehistoria, Idade Antiga, Idade Media, Idade Moderna e Idade Contemporánea).

CS Identifica e localiza no tempo e no espazo algúns dos feitos fundamentais da historia de España, describindo as
principais características de cada un deles, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Analiza,  relaciona  e explica  a  forma de  vida  e a  organización social  de España nas  distintas  épocas  históricas
estudadas (por exemplo, mediante un mapa mental).

CS Describe ordenadamente as fases en que se produce o ciclo da auga.

CS Explica e argumenta o uso sustentable dos recursos naturais,  propoñendo e adoptando unha serie de medidas e
actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do noso planeta.
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CS Explica, analiza e argumenta as causas e as consecuencias do cambio climático, así como as actuacións responsables
para frealo.

CS Compara, contrasta, examina e explica as distintas representacións da Terra: planos, mapas, planisferios e globos
terráqueos.                                                                                                                                 Ir índice 

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

CS Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas de España e de Europa nun mapa.

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

CS Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características das principais paisaxes de España e de
Europa, valorando a súa diversidade.

CS Recoñece e describe mediante esquemas os principais trazos do relevo, os ríos e o clima de Europa.

CS Define demografía, comprende os principais conceptos demográficos e calcúlaos a partir dos datos de poboación:
natalidade, mortalidade, emigración e inmigración.

CS Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación.

Perfil Competencia: COMPETENCIA DIXITAL              
               

Área Estándar de aprendizaxe 

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

MAT Utiliza a calculadora para a realización de cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas.

MAT Usa a calculadora aplicando as regras do seu funcionamento, para investigar e resolver problemas.

MAT Utiliza  instrumentos  de  debuxo  e  aplicacións  informáticas  para  a  construción  e  exploración  de  formas  xeométricas  do  seu
contorno.

MAT Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,
mapa  conceptual…);  buscando,  analizando  e  seleccionando  a  información  relevante;  utilizando  a  ferramenta  tecnolóxica
adecuada, e compartíndoo cos seus compañeiros.

LGL Utiliza os medios informáticos para obter información.

LGL Elabora e presenta cuestionarios, esquemas, resumos, mapas conceptuais e descricións de forma clara e visual, apoiándose nas
novas tecnoloxías.

LGL Utiliza Internet e as TIC (reprodutor de vídeo, reprodutor de DVD, ordenador, reprodutor de CD-audio, cámara de fotos dixital e
gravadora de audio) como recursos para a realización de tarefas diversas: escribir e modificar un texto, crear táboas e gráficos etc.

LGL Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo da aprendizaxe.

LGL Utiliza habitualmente fontes en formato papel e dixital (dicionario, Internet...) no proceso da escritura.

LGL Usa con eficacia as novas tecnoloxías para escribir, presentar os textos e buscar información.

LGL Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá (diarios, opinións e entradas en blogs, cartas, correos
electrónicos, noticias e xornais) sen modelo de referencia.

CS Utiliza as TIC (Internet, blogs, redes sociais…) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados na aula,
xulgando a relevancia destas e a credibilidade das fontes.

CS Analiza  informacións  relacionadas coa área;  elabora,  interpreta  e  compara imaxes,  táboas,  gráficos,  esquemas e  resumos,  e
manexa as TIC en situacións de traballo na casa e na aula.

CS Describe ordenadamente o proceso de obtención dun produto ata a súa venda e identifica os sectores aos que pertence, buscando
información en Internet, por exemplo.

CN Usa de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións, gráficos ou notas etc.). 

CN Fai un uso axeitado das TIC como recurso de lecer. 

CN Coñece e utiliza as medidas de protección e seguridade persoal que se deben utilizar no uso das TIC ao seu alcance. 

CN Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos nos diferentes traballos que realiza. 

CN Efectúa procuras guiadas de información na Rede. 

CN Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo en Internet. 

CN Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas tecnoloxías da información para comunicarse e colaborar.

CN Presenta as tarefas de maneira ordenada, clara e limpa en soporte papel e dixital. 

CN Observa  e  rexistra  algún  proceso  asociado  á  vida  dos  seres  vivos,  utilizando os  instrumentos  e  os  medios  audiovisuais  e
tecnolóxicos apropiados, e comunicando de maneira oral e escrita os resultados. 

 Perfil Competencia: COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER                   
Ir índice        

Área Estándar de aprendizaxe

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

MAT Exponse novos problemas a partir  dun resolto,  variando os datos,  propoñendo novas preguntas,  conectándoo coa realidade,
buscando outros contextos etc.
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MAT Desenvolve e mostra actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas:  esforzo, perseveranza, flexibilidade, aceptación da
crítica razoada, estratexias persoais de autocorrección e espírito de superación.

MAT Exponse a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e interese axeitados ao nivel educativo e á dificultade da
situación, superando bloqueos e inseguridades ante situacións descoñecidas.

MAT Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando as ideas clave, aprendendo para situacións futuras
similares etc.

MAT Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias.

MAT Utiliza e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división en distintos tipos de números, na comprobación
de resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións cotiás.

MAT Constrúe e memoriza as táboas de multiplicar, utilizándoas para realizar cálculo mental.

MAT Elabora e usa estratexias de cálculo mental.

MAT Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a realización de cálculos sobre planos e espazos reais, e para
interpretar situacións da vida diaria.

MAT Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.

MAT Practica o método científico, sendo ordenado, organizado e sistemático.

MAT Planifica o proceso de traballo con preguntas adecuadas: que quero pescudar?, que teño?, que busco?, como o podo facer?, non
me equivoquei ao facelo?, a solución é axeitada?, como se pode comprobar?...

MAT Distingue entre problemas e exercicios, e aplica as estratexias adecuadas para cada caso.

MAT Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de contraexemplos) para crear e
investigar conxecturas, e construír e defender argumentos.

MAT Utiliza instrumentos de debuxo e aplicacións informáticas para a construción e a exploración de formas xeométricas do seu
contorno.

MAT Utiliza a composición e descomposición para formar figuras planas e corpos xeométricos a partir doutros.

MAT Realiza unha análise crítica argumentado sobre as informacións que se presentan mediante gráficos estatísticos.

LGL Utiliza de forma habitual distintos recursos (dicionario, textos, Internet…) para o seu enriquecemento.

LGL Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe individual ou colectivo.

LGL Activa coñecementos previos, axudándose deles, para comprender un texto.

LGL Realiza inferencias e formula hipóteses.

LGL É capaz de consultar diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter datos e información e levar a cabo
traballos  individuais ou en grupo.

LGL Infire, interpreta e formula hipótese sobre o contido. Sabe relacionar os elementos lingüísticos cos non-lingüísticos nos textos
xornalísticos e publicitarios.

LGL Establece relacións entre as ilustracións e os contidos do texto; expón hipóteses; realiza predicións e identifica na lectura o tipo de
texto e a intención.

LGL Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e autonomía, aplicando as normas de funcionamento dunha
biblioteca.

LGL Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de diversos xéneros literarios como fonte de entretemento,
manifestando a súa opinión sobre os textos lidos.

LGL Utiliza habitualmente fontes en formato papel e dixital (dicionario, Internet...) no proceso da escritura.

LGL Elabora traballos e informes de modo ordenado e claro, seguindo un guión establecido que supoña a procura,  a selección e
organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou histórico.

LGL Resume entrevistas, noticias, debates infantís, faladoiros, mesas redondas etc., procedentes da radio, televisión, prensa escrita ou
Internet. Extrae información xeral e específica destas propostas; exponse obxectivos de escoita e responde a estes, e incorpora a
información  conseguida  ao  seu  proceso  de  aprendizaxe  (empregando  o  aprendido  noutras  situacións,  enriquecendo as  súas
producións etc.).

LGL Emprega estratexias de procura e selección da información: tomar notas e elaborar esquemas, guións e mapas conceptuais.

LGL Elabora e presenta cuestionarios, esquemas, resumos, mapas conceptuais e descricións de forma clara e visual, apoiándose nas
novas tecnoloxías.

CN Desenvolve estratexias adecuadas para acceder á información dos textos de carácter científico.

CN Realiza experiencias sinxelas e pequenas investigacións, expoñendo problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material
necesario, realizando, extraendo conclusións, e comunicando os resultados. 

CN Coñece e aplica estratexias para estudar e traballar de maneira eficaz. Ir índice 
CN Reflexiona  sobre  o  traballo  realizado,  extrae  conclusións  sobre  como  traballa  e  aprende,  e  elabora  estratexias  para  seguir

aprendendo. 
CN Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas.

CN Manifesta e desenvolve a iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das decisións tomadas.

CN Planifica de forma autónoma e creativa actividades de lecer e tempo libre, individuais e en grupo, que repercutan positivamente
na súa maneira de vida. 

CN Utiliza guías na identificación de animais e plantas. 

CS Busca, selecciona e organiza con precisión información concreta e relevante; analízaa; extrae conclusións; reflexiona sobre o
proceso seguido, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Analiza  informacións relacionadas coa área;  elabora,  interpreta  e compara  imaxes,  táboas,  gráficos,  esquemas e  resumos,  e
manexa as TIC en situacións de traballo na casa e na aula.

CS Planifica  e realiza traballos  e presentacións a  nivel  individual  e  en grupo,  que supoñen a procura,  a  selección,  a  análise,  o
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contraste, a interpretación e a organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico en situacións de aula.

CS Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación.

CS Describe os factores que condicionan a distribución da poboación española e europea (por exemplo, mediante un organizador
gráfico de causa-efecto).

CS Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen.

CS Investiga sobre distintas estratexias de compra, comparando prezos e recompilando información.

CS Utiliza  con rigor  e precisión o vocabulario adquirido para  elaborar  traballos coa terminoloxía  adecuada aos temas tratados,
reflexionando posteriormente sobre o proceso de aprendizaxe, cunhas pautas dadas.

CS Analiza,  relaciona e explica a forma de vida e organización social  de España das distintas épocas históricas estudadas (por
exemplo, mediante un mapa mental).

Perfil Competencia: COMPETENCIA EN SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR   
Ir índice  
Área Estándar de aprendizaxe

MAT Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son,
mapa  conceptual…);  buscando,  analizando  e  seleccionando  a  información  relevante;  utilizando  a  ferramenta  tecnolóxica
adecuada, e compartíndoo cos seus compañeiros.

MAT Exponse novos problemas a partir  dun resolto,  variando os datos,  propoñendo novas preguntas,  conectándoo coa realidade,
buscando outros contextos etc.

MAT Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expoñendo as súas fases e valorando os resultados e as conclusións
obtidas.

MAT Toma decisións nos procesos de resolución  de  problemas,  valorando as  súas  consecuencias  e  a  súa conveniencia  pola  súa
sinxeleza e utilidade.

LGL Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, axustándose á estrutura e a linguaxe propios do xénero e imitando
modelos.

LGL Prepara reportaxes sobre temas de intereses próximos, seguindo modelos.

LGL Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do tipo de texto en cuestión (diarios, opinións e entradas
en blogs, cartas, correos electrónicos, noticias e xornais), encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na escritura.

LGL Presenta traballos e informes (de modo ordenado e claro, e utilizando soporte papel e dixital) sobre problemas ou situacións
sinxelas,  recollendo información  de  diferentes  fontes  (directas,  libros,  Internet),  seguindo un plan de traballo  e  expresando
conclusións.

LGL Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora. Determina con antelación como será o
texto, a súa extensión, o tratamento autor-lector, a presentación etc. Adapta a expresión á intención, tendo en conta o interlocutor
e o asunto de que se trata. Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde. Reescribe o texto.

CN Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, e mostra iniciativa na toma de decisións.

CN Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou condición para resolver un problema a partir de pezas moduladas
(escaleira, ponte, tobogán etc.). 

CN. Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico, e constrúe un. 

Perfil Competencia: COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS             
Ir índice            

Área Estándar de aprendizaxe

LGL Escoita  atentamente  as  intervencións  dos  compañeiros  e  segue  as  estratexias  e  normas  para  o  intercambio  comunicativo,
mostrando respecto e consideración polas ideas, os sentimentos e as emocións dos demais.

LGL Aplica as normas socio-comunicativas: espera de quendas, escoita activa, participación respectuosa, adecuación á intervención do
interlocutor e certas normas de cortesía.

LGL Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal, creativa e con sensibilidade.

LGL Recoñece e identifica algunhas das características relevantes (históricas, socio-culturais, xeográficas e lingüísticas) das linguas
oficiais en España.

LGL Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros.

CN Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, mostrando habilidades para a resolución pacífica de
conflitos. 

CN Coñece, comprende e respecta as normas de uso e de seguridade dos instrumentos e dos materiais de traballo.

CN Recoñece e relaciona estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento dos diferentes órganos e aparatos. 

CN Identifica e valora hábitos saudables para previr enfermidades, e mantén unha conduta responsable. 

CN Identifica e adopta hábitos de hixiene, coidado e descanso no seu día a día. 

CN Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas, sobre todo en idades temperás. 

CN Identifica, comprende e describe emocións e sentimentos propios, dos seus compañeiros e dos adultos, manifestando condutas de
empatía. 

CN Planifica de forma autónoma e creativa actividades de lecer e tempo libre, individuais e en grupo, que repercutan positivamente
no seu modo de vida. 
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CN Mostra condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

CN Respecta e comprende as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos instrumentos de observación e dos materiais de
traballo.

CN Coñece, comprende e respecta as normas de uso, seguridade e conservación dos instrumentos e dos materiais de traballo na aula e
no centro.

CN Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade. 

CN Valora e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo.

CN Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e a vida cotiá, os medicamentos, a cultura e o lecer, a arte, a música, o
cinema e o deporte, e as TIC. 

CN Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a
saúde. 

CN Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicamentos, produción e conservación de
alimentos, potabilización da auga etc.). 

CN Identifica e explica os beneficios e os riscos relacionados coa utilización da enerxía (esgotamento, chuvia ácida, radioactividade),
expoñendo posibles actuacións para un desenvolvemento sustentable. 

CS Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e mostra habilidades para a resolución pacífica de
conflitos na aula.

CS Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario, e respecta os principios
básicos do funcionamento democrático (respectar quenda e opinión, escoitar ao outro e argumentar, toma de decisións conxunta).

CS Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos humanos (aula, colexio, familia) sobre a
base dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos.

CS Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida social da aula e do colexio, e crea e utiliza estratexias para resolver conflitos.

CS Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas distintas sociedades e contornos (escola, familia,
barrio etc.).

CS Valora e apoia a  cooperación e o diálogo como forma de evitar  e resolver  conflitos,  exercitando prácticas  democráticas  en
situacións de toma de decisións.

CS Desenvolve  actitudes  de  cooperación  e  de  traballo  en  equipo,  valora  as  ideas  alleas  e  reacciona  con  intuición,  apertura  e
flexibilidade ante elas en situacións de aula.

CS Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta responsabilidades.

CS Explica e argumenta o uso sustentable dos recursos naturais, propoñendo e adoptando unha serie de medidas e actuacións que
conducen á mellora das condicións ambientais do noso planeta.

CS Explica, analiza e argumenta as causas e as consecuencias do cambio climático, así como as actuacións responsables para frealo.

CS Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos na Constitución, e explica a importancia
que a Constitución ten para o funcionamento do Estado español.

CS Identifica e comprende a división de poderes do Estado, e recoñece cales son as atribucións recollidas na Constitución para cada
un deles.

CS Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos e económicos (por exemplo, nun mapa conceptual), e
localiza nun mapa os países membros e as súas capitais.

CS Respecta os restos históricos e valóraos como un patrimonio que debemos legar; recoñece o valor que o patrimonio arqueolóxico
monumental nos achega para o coñecemento do pasado.

CS Respecta e asume o comportamento que se debe cumprir cando visita un museo ou un edificio antigo nas saídas realizadas.

CS Describe ordenadamente o proceso de obtención dun produto ata a súa venda e identifica os sectores aos que pertence, buscando
información en Internet, por exemplo.

CS Explica  os  principais  acontecementos  que  se  produciron  durante  os  séculos  XIX e  XX,  que  determinan  a  nosa  historia
contemporánea, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Describe os trazos característicos da sociedade española actual a través dun texto dado e valora o seu carácter democrático e
plural, así como a súa pertenza á Unión Europea. 

CS Planifica, realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a procura, a selección, a análise, o contraste, a
interpretación e a organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico en situacións de aula.

CS Explica a organización territorial de España, nomea as estruturas básicas de goberno e localiza en mapas políticos as distintas
comunidades e cidades autónomas que forman España, así como as súas provincias. 

CS Valora, partindo da realidade do Estado español,  a diversidade cultural,  social,  política e lingüística nun mesmo territorio, e
especialmente en Galicia, como fonte de enriquecemento cultural.

CS Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na Unión Europea, recoñece os seus símbolos e explica en que
consisten o mercado único e a zona euro.

CS Define poboación dun territorio, identifica os principais factores que inciden nela e defíneos correctamente.

CS Describe os principais trazos (poboación activa, poboación non-activa, densidade…) da poboación española e europea, facendo
unha comparación entre ambas.

CS Explica o proceso da evolución da poboación de España e de Europa, e describe a incidencia que tiveron nela factores como a
esperanza de vida ou a natalidade.

CS Describe os factores que condicionan a distribución da poboación española e europea (por exemplo, mediante un organizador
gráfico de causa-efecto).

CS Explica o éxodo rural, a emigración a Europa e a chegada de inmigrantes a España.

CS Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación: superpoboación, envellecemento, inmigración.

CS Identifica e define materias primas e produto elaborado, e asóciaos coas actividades en que se obteñen.

CS Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen.

CS Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en España e en Europa, e as súas localizacións nos
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territorios correspondentes.

CS Valora con espírito crítico a función da publicidade, e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis habituais analizando
exemplos concretos.

CS Identifica  diferentes  tipos  de  empresa  segundo  o  seu  tamaño  e  o  sector  económico  ao  que  pertencen  as  actividades  que
desenvolven.

CS Describe diversas formas de organización empresarial (por exemplo, cun organizador gráfico).

CS Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e a economía, ilustrando as definicións con exemplos, coa axuda dun
mapa mental.

CS Explica as normas básicas de circulación e as consecuencias derivadas do seu descoñecemento ou incumprimento.

CS Define e relaciona os conceptos de Prehistoria e historia;  identifica a idea de idade da historia e data as idades da historia
asociadas aos feitos que marcan os seus inicios e os seus finais, nomeando algunhas fontes históricas representativas de cada unha
delas; comunica o proceso seguido e os resultados oralmente e/ou por escrito.

CS Explica e valora a importancia da escritura, a agricultura e a gandaría como descubrimentos que cambiaron profundamente as
sociedades humanas, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Describe en orde cronolóxica os principais movementos artísticos e culturais das distintas etapas da historia de Galicia e de
España (Prehistoria, Idade Antiga, Idade Media, Idade Moderna e Idade Contemporánea), citando aos seus representantes máis

significativos e situándoos no tempo nunha situación dada.                                                                  Ir índice 

Perfil Competencia: COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAIS             
Ir índice  

Área Estándar de aprendizaxe

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

LGL Coñece e valora a variedade lingüística da lingua galega.

LGL Realiza lecturas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

CS Valora, partindo da realidade do Estado español,  a diversidade cultural,  social,  política e lingüística nun mesmo territorio, e
especialmente en Galicia, como fonte de enriquecemento cultural.

CS Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico de Galicia, e asume as responsabilidades que supón
a súa conservación e mellora apadriñando un elemento deste patrimonio.

CS Aprecia  a  herdanza cultural  a  escala  local,  autonómica,  nacional  e  europea como riqueza compartida que hai  que coñecer,
preservar e coidar.

CS Explica  os  principais  acontecementos  que  se  produciron  durante  os  séculos  XIX e  XX,  que  determinan  a  nosa  historia
contemporánea, e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CS Describe os trazos característicos da sociedade española actual a través dun texto dado, e valora o seu carácter democrático e
plural, así como a súa pertenza á Unión Europea. 

3.4.- Actividades de recuperación e reforzos.

           Unha vez sexan diagnosticadas dificultades na aprendizaxe por parte dalgún alumno-a
levaranse  a  cabo  dentro  da  aula  ordinaria  actividades  de  reforzo  individualizado,
fundamentalmente  nas  áreas  instrumentais.  Para  isto  contaremos  co  asesoramento  da
orientadora do centro e as especialistas en PT e AL. Estes reforzos poderán ter formato impreso
ou dixital. En cada unidade seleccionaremos actividades dixitais para este fin, incluiremos na
Aula EVA enlaces  e actividades,  fundamentalmente JClic  e  probas  Moodle para reforzo dos
contidos. Tamén se utilizará material impreso e actividades escritas no caderno. Estes reforzos
dentro da aula normal poderán realizarse en parte do horario de recreo da mañá e en parte do
recreo de mediodía.  Fundamentalmente cando se  trate  de alumnos-as  que poden seguir  o
ritmo normal de clase e presenten algunha deficiencia concreta: comprensión lectora, cálculo,
ortografía...
           Se  as  dificultades  persisten ou non se  notan  avances  significativas  recorrerase a
intervención máis directa da orientadora e das especialistas en PT e AL.
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4.- TEMPORALIZACIÓN

           Ao longo do calendario vaise impartir a programación anual tendo en conta que o
primeiro  período corresponde a  unha avaliación  inicial  onde  se  repasarán  e  cualificarán  os
contidos aprendidos en cursos/ciclos previos.
           As unidades didácticas do curso vanse traballar ao longo dos tres trimestres do curso
escolar 2017/2018, establecendo que o total de unidades didácticas se dividirá equitativamente
para cada trimestre; contando cun total de doce para as áreas de Matemáticas, Lingua galega e
Lingua castelá; nove para Ciencias da natureza e para Ciencias sociais e seis Valores cívicos e
sociais.
       Durante curso estableceranse modificacións na temporalización se cómpre, tendo en conta
as características do alumnado e as dificultades ou variacións que poidan xurdir.
       A temporalización de cada área figura máis concreta na programación da mesma neste
mesmo documento na parte 2.

Faremos as previsións de traballo na aula e no centro escolar tentando axustalas ao tempo
dispoñible.  Para  iso  elaboramos  un  horario  xeral,  co  correspondente  desenvolvemento das
áreas por semana, e dun horario de actividade docente, no que se terán en conta as restantes
actividades organizativas do centro.  

4.1.- Horarios xerais de aula.
Ir ín  d  ice    

O horario da aula de 6º A é o seguinte:

 
Horario 6º A

 Outubro – Maio
Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1ª 09:45 10:45 Educación física Lingua castelá
Relixión Ciencias da

natureza
Lingua castelá

2ª 10:45 11:35 Lingua galega Matemáticas. Inglés
Matemáticas.

Inglés

Plan Lector 11:35 12:00 Plan Lector Plan Lector Plan Lector Plan Lector

Recreo 12:00 12:25 Recreo Recreo Recreo Recreo

3ª 12:25 13:15
Ciencias sociais. Ciencias da

natureza.
Música Lingua galega Ciencias sociais.

Comedor 13:15 15:00 COMEDOR COMEDOR COMEDOR COMEDOR

4ª 15:00 15:45 Matemáticas. Lingua galega
Educación física

Lingua castelá Matemáticas

5ª 15:45 16:30
Obradoiro de
matemáticas

 Inglés. Plástica Ciencias sociais. Matemáticas

Páxina 16 de 56



Horario de 6º B

Horario 6º B
 Outubro – Maio

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1ª 09:45 10:45 Matemáticas Lingua castelá
Música

Matemáticas Lingua galega

2ª 10:45 11:35 Educación física Matemáticas. Relixión
Lingua castelá.

Matemáticas

Plan Lector 11:35 12:00 Plan Lector Plan Lector Plan Lector Plan Lector

Recreo 12:00 12:25 Recreo Recreo Recreo Recreo

3ª 12:25 13:15
Lingua castelá Lingua galega Inglés Ciencias sociais. Inglés

Comedor 13:15 15:00 COMEDOR COMEDOR COMEDOR COMEDOR

4ª 15:00 15:45 Lingua galega Inglés
Ciencias da

natureza Plástica Ciencias sociais.

5ª 15:45 16:30
Ciencias da

natureza
Ciencias sociais. Matemáticas Educación física

Obradoiro de
matemáticas.

   As familias poderán ser recibidas nas titorías de xeito excepcional, con cita previa e sempre
que non haxa alumnado no centro, tal e como establece o Protocolo de prevención contra a
CoVid – 19.
Tamén se poderán levar a cabo estas titorías de xeito telemático ou por teléfono.
      Quincenalmente reunirémonos o grupo de mestres que participamos no Proxecto E-Dixgal,
en  horario  de  13.30  a  14.30,  co  coordinador  TICs/E-dixgal   e  co  director  do  centro  para
comentar os progresos e incidencias do noso traballo dentro da plataforma EVA. Trataremos:
incidencias  técnicas,  idoneidade  dos  contidos  e  das  actividades  propostas,  cambios  e/ou
actualizacións  na  plataforma,  dificultades  e  propostas  de  mellora,  aspectos  solventados  e
positivos...
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5.- METODOLOXÍA DIDÁCTICA                                                
5.1.- Metodoloxía xeral.

 
     Para o deseño da nosa metodoloxía temos en conta os seguintes principios:
1.- Desde a perspectiva epistemolóxica das diferentes áreas de coñecemento teremos en conta que:
-  Non todos coñecemos igual en todo momento.
-  En cada momento hai influencias sobre o coñecemento polas as experiencias previas e as 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.
-  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.
-  O ensino debe buscar interaccións proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuais, etc.),
mediadores (docentes, compañeiros, pais), métodos (didácticas: xeral e especiais) e situacións ou feitos
(da vida cotiá, descubrimentos, centros de interese, etc.).

2.- Desde a perspectiva psicolóxica contemplaremos que debemos:
-  Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado.
-  Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas diagnosticando os coñecementos previos que posúe
o alumnado para conectar e integrar os contidos e estratexias previos cos novos por vivir e aprender.
- Favorecer a aprendizaxe autónoma desenvolvendo un modelo curricular que asegure que os alumnos e
as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si mesmos, aprendendo a aprender, e modificando
progresivamente os esquemas previos do coñecemento do alumnado desde o saber cotián ata o saber
científico.
- Potenciar a actividade facilitando a reflexión á hora da acción e posibilitando que o alumnado chegue a
facer aquelas actividades que aínda non son capaces de realizar sos, pero si coa axuda conveniente.

3.- Desde a perspectiva pedagóxica teremos que:
- Partir da avaliación inicial, específica e global que nos amosará as aptitudes e actitudes , as necesidades
e intereses; e seus coñecementos previos, xerais e por áreas.
- Motivar o alumnado 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; e espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender.
-  Asegurarnos de que se posúen os requisitos básicos para poder abordar a seguinte nova aprendizaxe e
reforzar os conceptos previos máis débiles e sensibles.
- Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos coñecementos incorporando
mediante nosa actitude o exemplo adecuado que se debe seguir (currículo implícito ou latente).
-  Facilitar que poida desenvolver a súa actividade coa mínima axuda necesaria.
-  Estruturar e dosificar os novos contidos conceptuais de forma apropiada (redes, esquemas e mapas).
- Ter moi en conta os coñecementos de cada materia, respectando a súa estrutura epistemolóxica, a súa
lóxica interna específica e os avances do momento.

Partindo do citado anteriormente as nosas estratexias metodolóxicas comúns a todas as áreas serán:
- Favorecer a comprensión de conceptos.
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- Propiciar a creatividade do alumnado no seu proceso de aprendizaxe.

- Tentar ser innovadores e favorecer a comparación.

- Facilitar a ampliación curricular e o aportar novos coñecementos se fose necesario.

- Promover estratexias de aprendizaxe acordes cos contidos.

- Utilizar mecanismos de dedución.

- Utilizar as TIC no traballo diario.

- Promover a elaboración de traballos persoais e en equipo.

- Fomentar  o desenvolvemento e utilización de habilidades,  actitudes,  valores e estratexias  de
aprendizaxe.

Este ano seguimos no Proxecto E-Dixgal e traballaremos no EVA (Espazo Virtual de aprendizaxe).
Partimos polo tanto dun método no que as novas tecnoloxías terán un gran peso nas nosas aulas.
Dentro do novo espazo virtual de aprendizaxe tomaremos como base os materiais deseñados por Netex
e complementarémolos co material  de texto dixital  ofertado pola editorial Edebé. Este material será
ampliado con outros recursos elaborados por nós e tamén con enlaces e recursos xa feitos na rede. Sen
esquecer nunca o importante que é o traballo nos cadernos.

A  maiores,  cómpre ter  en conta  a situación e  a  evolución sanitaria  e os  preceptos  establecidos  no
protocolo contra a CoVid 19 do centro.
Non se poderán levar a cabo tarefas nas que se precise moita cercanía física ou que conleve compartir
materiais durante tempos prolongados.

5.2.- Metodoloxía específica de cada área.                                          

Ir índ  i  ce      

Na área de Matemáticas 

Pretenderemos iniciar os alumnos-as na capacidade de enfrontarse con éxito a situacións nas que
interveñan os números e as súas relacións, permitindo obter información efectiva, directamente ou a
través da comparación, a estimación e o cálculo mental ou escrito.
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     O ensino desta área será eminentemente experimental, os contidos de aprendizaxe tomarán
como referencia o que resulta familiar e próximo e abordarase en contextos de resolución de problemas
e de contraste de puntos de vista. As matemáticas aprenderanse en contextos funcionais relacionados
coa vida diaria para adquirir progresivamente coñecementos máis complexos a partir das experiencias e
os coñecementos previos.

        A resolución de problemas será un dos eixes principais da actividade matemática, á vez que
fonte e soporte principal da aprendizaxe, debido á gran cantidade de capacidades básicas necesarias
para a súa resolución e á importancia do seu desenvolvemento. Así pois, a resolución de problemas
converterase no eixe vertebrador de todos os contidos da área, ao abordalos de forma relacionada e
cíclica.

Tamén  realizaremos  actividades  nas  que  predomine  o  traballo  cooperativo  que  permite
desenvolver  a  capacidade  de  discusión,  a  comunicación,  o  intercambio  de  ideas,  o  respecto  e  a
comprensión das opinións alleas, e a reflexión sobre as ideas propias, sen esquecer a responsabilidade
individual e a do equipo.

       As habilidades de cálculo mental e resolución de operacións traballarémolas diariamente.

      O uso das TIC, ademais de ser central por traballar con libros dixitais, será un elemento para
favorecer  a  construción  de  aprendizaxes  con  sentido,  xa  que  nos  permite  motivar  o  alumno,
contextualizar o contido obxecto de aprendizaxe, facilitar a relación da nova aprendizaxe con contextos
reais, facilitar a transferencia, xeneralizar e ampliar o contido e facilitar a elaboración de síntese e a
transferencia do coñecemento.

       A metodoloxía empregada promoverá a adquisición de aprendizaxes significativas a partir
de :

. 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 de 6º curso, que favorecen a súa comprensión. Isto
posibilitará a transferencia de aprendizaxes á vida cotiá, conectando coa adquisición das competencias
propias da materia.

. Exercicios e actividades diversificadas que consideren competencias e intelixencias múltiples:
traballo individual e en grupo, tarefas integradas, uso das TIC e actividades e experiencias que traballen
contidos fundamentais. Estarán secuenciados por niveis de dificultade, abordarán diversidade de estilos
cognitivos e intelixencias e facilitarán a adquisición de competencias a todos os alumnos-as

          Nas área de Lingua galega e castelá 

Perseguirán que a linguaxe lle sirva de instrumento cultural de regulación da convivencia, de expresión
de ideas,  sentimentos e emocións e de regulación da propia conduta.  Tamén pretenderemos que o
alumno/a sexa capaz de construír  unha representación do mundo compartida e que sexa capaz de
comunicala. En definitiva, que sexa capaz de desenvolverse con facilidade en diferentes situacións da
vida  e  especialmente  na  escola,  utilizando  os  textos  académicos  dixitais  para  a  aprendizaxe  e  o
desenvolvemento do resto de áreas.

          O ensino destas áreas partirá do nivel de uso da lingua que posúan. Partindo disto, terase que
ampliar a competencia comunicativa e lingüística de forma que sexan capaces de interactuar en todos os
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ámbitos sociais nos cales participan usando sen dificultade o galego ou castelán.

         Entendemos que as linguas teñen que traballarse na aula desde unha perspectiva global, posto que
os diferentes bloques de contidos en que se articulan estas áreas sempre irán encamiñados a un mellor
dominio das destrezas de comprensión e expresión, tanto oral coma escrita.

        O uso das TIC será o elemento vertebrador do que partimos polo que crearán e lerán en dixital. Pero
non  esqueceremos  importancia  dos  escritos  en  papel.  Realizaremos  exercicios  e  actividades
diversificados que teñan en conta competencias e intelixencias múltiples: traballo individual e en grupo,
traballo cooperativo, uso das TIC e actividades que traballan contidos fundamentais.

        A metodoloxía que seguiremos promoverá a construción de aprendizaxes significativas a partir da
evocación  de  coñecementos  previos  para  abordar  os  contidos  novos,  da  progresiva  e  coidadosa
incorporación  de  coñecementos  novos  e  a  través  de  exemplos  extraídos  de  situacións  cotiás  e
contextualizadas e de secuencialos por niveis de dificultade, abordan diversidade de estilos cognitivos e
intelixencias e facilitan a adquisición de competencias a todos os alumnos.

Nas área de Ciencias Naturais e Sociais

A partir do recoñecemento da propia identidade e do contorno máis próximo, iniciaremos aos
alumnos-as no coñecemento, na análise e na valoración do contorno físico.

Tomaremos  como  base  para  as  aprendizaxes,  os  coñecementos  previos  que  os  alumnos
adquiriron en contacto co contorno. Partiremos da propia experiencia o interese por resolver problemas
sobre a realidade que os rodea e entender os fenómenos que suceden ao seu redor, tanto os referentes
á  súa  concepción  de  persoa  e  as  súas  relacións  cos  demais,  coma  do  coñecemento  e  coidado  do
contorno natural.

Intentaremos ensinarlles a utilizar diferentes estratexias de resolución de problemas, distintas
hipóteses ou conxecturas, que dean lugar ao contraste e á diverxencia entre diferentes pensamentos.
Creando estas diverxencias  fomentaremos o interese, o espírito analítico e crítico e as posibles respostas
dos alumnos.

Coa observación sistemática de situacións diferentes e a experimentación adquirirán un papel
relevante a interpretación de feitos e a explicación de fenómenos ou relacións. Todo iso conducirá ao
noso alumnado á introdución do método científico.

Os  alumnos  realizarán  pequenos traballos  de investigación  individual  ou grupal  sobre temas
relacionados cos contidos para desenvolver as súas capacidades ao redor da planificación do traballo, a
selección dun tema concreto que lles interese, dos contidos e dos materiais que se van incluír. E en
relación coa elaboración e na presentación do traballo realizado, coa súa corrección e, finalmente, a
exposición.  Predominará  en  moitas  ocasións  o  traballo  cooperativo  que  lles  permite  desenvolver  a
capacidade de discusión,  a  comunicación,  o  intercambio  de ideas,  o  respecto e  a  comprensión das
opinións alleas, e a reflexión sobre as ideas propias. Á hora de avaliar serán eles mesmos os que valoren
as exposicións realizadas que terán en moitas ocasións o apio de imaxes, sons u presentación dixitais.
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5.3.-   Agrupamento dos alumnos.                                                

 Ir índice    

Por  por da  pandemia  e  salvo  que  haxa  modificacións  e  melloras  substanciais  na  situación
sanitaria, o alumnado estará colocado de un en un e mirando cara o encerado, tal e como se recollen nas
normas do protocolo anteriormente citado.

5.4.-  Organización dos espazos

Con respecto a organización dos e  spazos da aula cada titor organizará o espazo na súa aula como
crea conveniente para o desenvolvemento da actividade lectiva.

Teremos en conta que contamos con vinte alumnos-as e que en cada pupitre debe haber sempre
e/ou polo menos: un ordenador, un caderno e material de escritura polo que faremos moito fincapé na
orde e postura correcta no pupitre de cada alumno-a. Deberemos tamén ter en conta que as zonas de
maior  mobilidade do alumnado dentro da aula deben respectar  moito os  espazos  de pupitres  polo
coidado dos equipos informáticos.

No día a día o espazo da aula estará organizado para facilitar a todo o alumnado a visión da
pantalla dixital.

6.- RECURSOS                                                                                           
Ir índice 

6.1.- Materiais e recursos didácticos

Os materiais e recursos didácticos a utilizar serán os que en cada momento aconselle a natureza dos
contidos a tratar. Aínda así,  e con carácter xeral , empregaremos os seguintes :

• Libros dixitais do espazo EVA
• Aula virtual e web do centro.
• Ordenadores individuais
• Encerado dixital interactivo
• Cascos e pens
• Actividades interactivas de espazos como: Jclic, Xogamos, Agrega...
• Internet para recursos de apoio e busca de información.
• Resumos e esquemas en formato Pdf que se colgarán no EVA.
• Test e probas Moodle.
• Documentos word e pdf para traballo escrito.
• Presentacións ppt.
• Programas informáticos instalados nos equipos do alumnado.
• Fotocopias variadas
• Artigos de xornal
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• Láminas
• Follas de datos
• Calculadora
• Gráficos
• Esquemas
• Planisferio
• Visitas a instalacións
• Libros de lectura
• Material manipulable.
• Biblioteca de aula.
• Material funxible.
• Axendas individuais.

6.2.- Recursos Humanos/persoais

Profesorado–titor (materias  :  Ciencias  sociais,  Ciencias  da  natureza,  Lingua  galega,  Lingua  castelá,
Matemáticas) : Lorena Cangado Fernández(6ºB) , Rubén Neira Caridad(6ºA)

Profesorado de Educación artística:
- Plástica (en inglés): Sara Rodríguez Pereiro

- Música : Cristina Sánchez Veiga

Profesorado de relixión : MªTeresa Alonso Sanmartín

Valores cívicos e sociais : Lorena Cangado Fernández

Profesorado Educación física:  Rocío Freire Rial
Profesorado Lingua estranxeira (inglés): Gloria Mosquera Doel

Orientadora: Cristina Pico Areosa

Mestra especialista en AL: Sofía  Arrebola

Mestra especialista en PT: Marcos Daniel García Ares

Claustro de profesores, persoal non docente, ANPA e comunidade educativa en xeral .
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7.- MEDIDAS PARA A INCORPORACIÓN DAS TIC AO TRABALLO DIARIO NA  AULA

Pretendemos  o  obxectivo  de que  ao  finalizar  a  escolarización  no nosos  centro  educativo  o
alumnado teña unha boa competencia  dixital.  Esta  competencia  orientarémola  a  que  dispoñan de
habilidades para buscar, obter e procesar información da rede e que poidan comunicala e transformala
en coñecemento. Para acadar esta competencia dixital  faremos uso diario dos recursos tecnolóxicos
dispoñibles.                                                                                          Ir índice   

Desde fai varios cursos levamos a cabo no centro o Proxecto Abalar, polo tanto neste 3º ciclo o
manexo das novas tecnoloxías xa  formaba parte da práctica docente diaria. Agora xa fai varios cursos
que nos incorporarnos ao Proxecto E-Dixgal, polo que o manexo das novas tecnoloxías será constante
nas aulas de 6º nivel.

As formas máis habituais de utilización das novas tecnoloxías na aula serán as que se detallan a
continuación:

1.- Utilización do espazo EVA para o traballo diario na aula.

2.- Emprego e manexo  PDI  tanto para as explicación do mestre coma para exposicións do alumnado.
Usarase tamén para a realización de exercicios e como encerado de escritura.

3.- Uso da Aula virtual e a web do centro.

4.-  Iniciación no manexo de diferentes programas informáticos.
Pretendemos que neste 6º nivel os alumnos aprendan a manexar programas básicos: procesadores
de texto, de tratamento imaxe, de realización de presentacións...

5.-  Exercitación mediante  programas educativos que permiten a interactividade para a realización de
actividades.

5.-  Aprendizaxe por investigación  na  que o alumnado buscará datos e recursos en Internet. Trataremos
de fomentar a aprendizaxe activa, responsable  e o máis autónoma posible por parte do alumnado,
que se verá confrontado a tomar decisións en torno a como proceder na aprendizaxe e que recursos
utilizar.

8.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE                                                    
Ir índice   

      
O alumnado que presente necesidades educativas especiais pero que siga o currículum común será

atendido na aula, podendo recibir apoio dentro da mesma polo mestre ou por algunha das especialistas
en PT ou AL, ambas posibilidades tanto para o caso de reforzo coma o de ampliación. Tamén se pode dar
o caso de que precisen saír algunha hora para recibir apoio específica fora da aula.

Nas  primeiros  semanas,  e  coas  avaliacións  iniciais,  faremos  unha  previsión  máis  exacta  das
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necesidades  de  apio  e/ou  reforzos.  De  todos  os  xeitos  prevemos  o  deseño  de  actividades  para  o
alumnado que ten dificultades por carencias en aspectos que tenden a ser frecuentes:
- En técnicas de estudio
- Hábitos de traballo/orde/limpeza... nas tarefas escolares.
- Ortografía.
- Razoamento lóxico matemático .
- Lectura .
- Pronunciación incorrecta dalgún fonema.

Estes  aspectos  tratarémolos  na  aula,  e  de  precisar  asesoramento ou  apoio  requerirémolo  á
orientadora e/ou especialistas en PT e AL.
Neste caos os titores utilizaremos os seguintes recursos como medidas de reforzo e de atención ao
alumnado con necesidade de apoio educativo tanto de reforzo coma de ampliación:

• ADAPTACIÓN CURRICULAR (BÁSICA): Os contidos nucleares da unidade didáctica preséntanse de
forma máis pautada,  con maior apoio gráfico, seguindo unha secuencia de aprendizaxe que facilita a
adquisición de Competencias por parte dos alumnos.

•  AMPLIACIÓN: Fichas  imprimibles  con actividades  de maior  dificultade  pola  súa resolución,  polo
tratamento doutros contidos relacionados cos do ciclo etc.. Actividades dixitais dentro do EVA.

• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade de estilos cognitivos
e  de  intelixencias  en  aprendizaxes  coa  lectura,  co  movemento,  coa  representación  plástica,  coa
dramatización... 

•  PLANS  INDIVIDUAIS  dirixidos  aos  alumnos  que  o  requiren  (estranxeiros,  incorporación  tardía,
necesidades educativas especiais e altas capacidades).

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilitan 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. Por exemplo, o grupo clase pode estar a traballar o xénero masculino e feminino, mentres
que varios alumnos poden estar a reforzar os artigos  o/a, e, simultaneamente, outro grupo pode estar a
traballar a un nivel máis básico a comprensión dun texto. Deste xeito, nunha mesma aula, posibilítase
traballar a diferentes niveis, segundo as habilidades de cada alumno/a.

• TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN.

• LECTURAS E CONSULTAS DE FORMA LIBRE.

- Exercicios dixitais ou fichas escritas de reforzo de cada unidade.
- Fichas escritas ou en formato dixital de lectura e comprensión lectora.

   - Exercicios dixitais ou fichas escritas de ampliación de cada unidade.
   - Outras tarefas que as especialistas e titora consideren en cada momento
Previsión para o grupo A: neste grupo hai actualmente 3 nenos que contan con apoio de PT e outro que
está previsto que tamén poida contar co apoio deste especialista.

Previsión para o curso para o grupo B: hai un alumno con ACS, dous alumnos que precisan atención
individualizada na aula para reforzo educativo (nas áreas de linguas e matemáticas).  

O alumno ACS acude dúas horas á semana a aula de PT ou AL para apoios en Matemáticas e Linguas. Na
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aula  seguirá  os  contidos  dos  demais  alumnos  aínda que  adaptados  en  nivel  e  dificultade,  evitando
aqueles  que  non se  contemplen na  súa ACS.  No traballos  grupais  traballarán  coma un máis  tendo
vixilancia e apoio por parte da titora.

Os outros dous alumnos ( con dificultades nas áreas de lingua e matemáticas) iniciarán o curso con apoio
ou reforzo fóra e dentro da aula tendo sempre atención individualizada e reforzo por parte da titora. 

9.- PLAN LECTOR / Hora de ler.
Ir índice 

9.1.- Metodoloxía e obxectivos.

A lectura estará presente en todas as áreas do noso nivel. Por iso, o fomento da lectura e o
desenvolvemento da comprensión lectora serán impulsados, non só desde a área de Lingua Castelá e
Literatura, senón a través das actividades específicas de todas as áreas. Ademais teremos  sesións de
lectura que non estarán orientadas como unha continuación das clase de Lingua, senón como unha
actividade en si mesma.

Os  propósitos  da  lectura  serán  moi  diversos  e estarán  sempre ao servizo  das  necesidades e
intereses  dos  nosos  lectores.  Lerán  para  obter  información,  para  aprender,  para  comunicarse,  para
divertirse, para vivir outras realidades. Todas estas finalidades da lectura terémolas en conta á hora de
traballar na aula, e desenvolveremos estratexias que lle faciliten ao alumno a súa consecución.

Por último, contemplaremos a importancia da lectura en voz alta e da comprensión lectora, xa
que, a través dela, se estimula a recreación de sentimentos e de sensacións, ao mesmo tempo que serve
como vehículo de ideas.  Buscaremos a automatización dun bo ton,  dunha correcta pronunciación e
dunha axeitada velocidade lectora que son imprescindibles para que o noso alumnado poida consolidar
a comprensión lectora.

Os obxectivos de que pretendemos lograr son os seguintes:
a)  Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura.
b)  Potenciar a comprensión lectora desde todas as áreas do currículo.
c)  Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar.
d)  Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un elemento de goce persoal.
e)  Fomentar no alumnado, a través da lectura, unha actitude reflexiva e crítica ante as manifestacións
do contorno.
d)  Usar a biblioteca para a busca de información e aprendizaxe, e como fonte de pracer.

9.2.- Actividades previstas para a Hora de ler.

- Sesións de lectura en voz alta

- Sesións de lectura silandeira.
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- Mesas redondas: para contrastar opinións.

- Recitación de poemas , libros ,contos , etc. … en voz alta , ante o resto dos compañeiros/-as da
clase ou doutros niveis.

- Preparar recitacións, lecturas  ou pequenas representación para os cursos dos pequenos/-as  e para
os festivais que se celebran no centro.

- Antoloxía  de poemas: elaborar un caderno con poemas escritos polos alumnos/-as e ilustralos
para logo encadernalo.

- Preparación de representacións para os festivais do centro.

- Organización e uso da biblioteca de aula.

- Aproveitamento dos contidos das áreas do curriculum para que preparen pequenas exposición
orais con apoio dixital sobre temas interesantes ou que lles atraian.

Trataremos  especialmente  os  aspectos  relacionados  coa  comprensión  lectora,  xa  que  un  factor
imprescindible para o avance en todas as áreas. Entendemos que a comprensión lectora en lingua galega
e castelá, non so consiste na resposta de preguntas , senón que hai niveis e diferentes tipos de texto. En
canto aos niveis trataremos de asentar:

- Lectura literal nun nivel primario: identificar a orde das accións, personaxes, tempos e lugares.
Identificar razóns explícitas de sucesos ou accións.

- Lectura literal en profundidade: recoñecer as ideas e tema principal, expresalos a xeito de resumo,
esquema...

- Nivel inferencial: buscar relacións que vaian máis aló do lido, agregar informacións anteriores e
posteriores. Formular hipóteses previas e posteriores. Elaborar conclusións.

- Nivel crítico: emitir xuízos e crear críticas favorables e en contra, fundamentándose no lido.

En canto ao fomento da lectura trataremos de animar  á lectura a través de textos motivadores e
relacionados  co  entorno  do  noso  alumnado  e  con  temas  próximos  ou  interesantes  para  eles.
Utilizaremos a biblioteca do centro ou  a  biblioteca de aula  e  tamén empregaremos libros que os
alumnos/-as traian a aula e estean relacionados  cos temas  tratados na diferentes áreas. Trataremos  de
estar  en  contacto  cos  pais/nais  para  que  tamén  colaboren.  Contamos  tamén  coas  actividades  que
realizan os demais niveis do centro (representacións, recitados...) aos que asistimos como público.

En  canto  ás practicas  de  escritura  realizaremos  actividades  relacionadas  coas  lecturas  e  co
fomento da lectura do seguinte tipo:
- Elaboración de  cómic sobre unhas viñetas tanto en formato papel coma dixital.
- Creación de historias (teatro , conto...)
- Composición de poemas.
- Xogos con poemas.
- Escoitar unha historia e recordala.
- Escribir libremente a partires dunha ilustración.
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- Presentacións de temas variados en formato dixital.
- Ilustración de relatos e poemas
- ...

Como complemento ás actividades da Hora de ler cada grupo clase de 6º nivel merca ao longo do curso
dous ou tres libros para lectura oral na aula. Este curso os libro elixidos son:
6ºA: “Bala Perdida” Manuel Rivas.
6ºB: “Palabras de caramelo” Gonzalo Moure

5.3.-  Tempo para a lectura
Ir índice   

As actividades de Proxecto Lector faranse tódolos días na aula  dedicando polo menos vinte minutos á
lectura en voz alta ou silandeira.  Todo isto sen excluír o tempo de lectura das diferentes áreas  do
currículo. Neste horario tamén se realizarán as actividades en torno os libros de lectura seleccionados.

5.4. Proxecto documental integrado “Dámoslle unha volta á Terra?”

Dende as dúas aulas contribuirase á realización deste PDI do seguinte xeito:
1º trimestre: ecosistema galego.
2º trimestre: ecosistema europeo.

3º trimestre: ecosistema do mundo. A ser posible, moi distinto aos dous anteriores. 
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10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS                     Ir índice   

As  actividades complementarias  que levemos a cabo serán  planificadas  ao longo do curso  e
terase en conta a evolución da situación sanitaria.

Participaremos  tamén  nas  actividades  complementarias  que  se  organicen  no  centro  para
conmemoracións ou días especiais.
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sobre aspectos persoais como 
 principais do texto.  PLEB1.5. 
Entende a información  CCL nome, idade, número de    B1.4. Discriminar patróns sonoros, esencial en conversas 
breves e  CAA  

irmáns... acentuais, rítmicos e de entoación sinxelas nas que participa, que se  CSC  

 Descrición básica dun  básicos e recoñecer os significados e  traten sobre temas familiares como, por 
mesmo e de membros da  intencións comunicativas xerais  exemplo, un mesmo, a familia, a familia. 
 relacionados con estes.    escola, o tempo libre, a descrición dun  

obxeto ou un lugar.  
 Información xeral dun    B2.1. Participar de maneira simple  

animal. Preguntas e respostas  e comprensible en conversas moi breves   PLEB2.1. Fai presentacións sobre 
características de animais que requiran un intercambio directo de  breves e sinxelas, previamente como as 
características físicas,  información en áreas de necesidade  preparadas e ensaiadas, sobre temas modo de 
se alimentar, lugar  inmediata ou sobre temas moi familiares cotiás ou do seu interese (presentarse onde habita. 
 (un mesmo, a contorna inmediata,  e presentar a outras persoas; dar  

 Dar e entender instrucións persoas, lugares, obxectos e actividades, información básica sobre si mesmo, a súa 
familia e a súa clase; indicar as e descricións da ubicación dun  gustos e opinións), nun rexistro neutro ou 
súas afeccións e intereses e as lugar e como chegar a el.  informal, utilizando expresións e frases  principais 
actividades do seu día a día; sinxelas e de uso moi frecuente,  

normalmente illadas ou enlazadas con  describir brevemente e de maneira 
conectores básicos, aínda que en  sinxela a súa habitación, o seu menú 
ocasións a pronuncia non sexa moi clara, preferido, o aspecto exterior dunha 
sexan evidentes as pausas e titubeos e  persoa, ou un obxecto; presentar un 
sexa necesaria a repetición, a paráfrase  tema que lle interese (o seu grupo 
de e a cooperación da persoa interlocutora  música preferido); dicir o que lle 
gusta para manter a comunicación.  e non lle gusta e dar a súa  

opinión)usando estruturas sinxelas e 
  B2.2. Coñecer e saber aplicar as  cunha pronuncia e entoación 
estratexias básicas para producir textos  comprensible.  

orais monolóxicos ou dialóxicos moi  

breves e sinxelos, utilizando, p. e.,     fórmulas e linguaxe prefabricado ou  

  expresións memorizadas, ou apoiando  

con xestos o que se quere expresar.  

 B2.4. Facerse entender en  



 

 

        



 
  

intervencións breves e sinxelas, aínda que resulten 
evidentes e frecuentes os titubeos iniciais, as 
vacilacións, as repeticións e as pausas para organizar, 
corrixir ou reformular o que se quere dicir.    

 B2.5. Interactuar de maneira moi básica, 
utilizando técnicas moi simples, lingüísticas ou 
non verbais (p. e. xestos ou contacto físico) para 

iniciar, manter ou concluír unha breve conversa.  

  
PLEB2.1. Fai presentacións  CCL breves e 

sinxelas, previamente  CAA  

preparadas e ensaiadas, sobre temas 
cotiás ou do seu interese (presentarse e 
presentar a outras persoas; dar 
información básica sobre si mesmo, a súa 
familia e a súa clase; indicar as súas 
afeccións e intereses e as principais 

actividades do seu día a 
día; describir brevemente 
e de maneira sinxela a 
súa habitación, o seu 
menú preferido, o aspecto 
exterior dunha persoa, ou 
un obxecto; presentar un 
tema que lle interese (o 
seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle 
gusta e non lle gusta e 
dar a súa opinión)usando 
estruturas sinxelas e 
cunha pronuncia e 
entoación comprensible.  

 B3.1. Identificar o tema, o sentido 
xeral, as ideas principais e 
información específica en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e 
sinxelos, en lingua estándar e cun 
léxico de alta frecuencia, e nos 
que o tema tratado e o tipo de 
texto resulten moi familiares, 
cotiáns ou de necesidade 
inmediata, a condición de que se 
poida reler o que non se entendeu, 
que se poida consultar un 

dicionario e conte con apoio visual e 
contextual.  

 PLEB3.5. Comprende o esencial  CCL de 

historias breves e ben estruturadas  CCA 
e identifica os e as personaxes principais, a 
condición de que a imaxe e a acción 
conduzan gran parte do argumento (lecturas 
adaptadas, cómics etc.).  



 

 

        



 
  

 B4.1. Construír, en papel ou en 
soporte electrónico, textos moi 
curtos e sinxelos, compostos de 
frases simples illadas, nun 
rexistro neutro ou informal, 
utilizando con razoable 
corrección as convencións 
ortográficas básicas e os 
principais signos de puntuación, 
para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e de 
aspectos da súa vida cotiá, en 
situacións familiares e 
predicibles.   B4.2. 
Coñecer e aplicar as estratexias 
básicas para producir textos 
escritos moi breves e sinxelos, 

p. e. copiando palabras e frases moi usuais 
para realizar as funcións comunicativas que 
se perseguen.   B4.8. Facer uso das 
ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal 
docente.  

PLEB4.2. Escribe  CCL   

correspondencia persoal breve e CAA  

simple (mensaxes, notas, postais, correos, chats ou 
SMS) na que dá as   CSC  

grazas, felicita a alguén, fai unha   
invitación, dá instrucións, ou fala de si 
mesmo/a e da súa contorna inmediata 
(familia, amigos e amigas, afeccións, 
actividades cotiás, obxectos e lugares) e 
fai preguntas relativas a estes temas.  

  
 B5.3. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas principais 
do texto (p. e. unha demanda de 
información, unha orde, ou un 
ofrecemento) e un repertorio 
limitado dos seus expoñentes 
máis habituais, así como os 
patróns discursivos básicos (p. e. 
inicio e peche conversacional, ou 
os puntos dunha narración 
esquemática, inicio e peche dunha 
carta, ou os puntos dunha 

descrición esquemática).   B5.4. 
Recoñecer os significados máis comúns 
asociados ás estruturas sintácticas básicas 
propias da  

 PLEB5.1. Entende a información   CCL 

esencial en conversas breves e   CAA  

sinxelas nas que participa que traten  

sobre temas familiares como, por   CSC  

exemplo, un mesmo, a familia, a    

escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto 
ou dun lugar.  

  



 

 

 

  

 

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS  

 

 
1. BACK TO SCHOOL  

 

 
OBXECTIVOS  

 

  Usar as seguintes formas: present simple, present continuous, imperative.   

  Aprender as expresións de tempo: días, partes do día, datas e meses.   

  Referirse a actividades que nos gusta facer: to like + verb-ing.   

  Falar sobre o tempo libre.   

  Escoitar e saber as diferenzas entre I e i.   

 
TEMPORALIZACIÓN  

 

comunicación oral ou escrita (p. e  
estrutura interrogativa para demandar  

información).   

  

  

  



 

 

  
12 sesións.   

 
Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias clave  

 Saúdos.  

 Dar ordes; o imperativo.  

 Fonética  /Ι/ e /i:/  Facer 

e contestar preguntas 

relacionadas con información 

básica dun mesmo e as persoas 

achegadas: veciños, 

compañeiros, familiares...  

 Present simple: usos e 

formación.   Actividades 

cotiáns: levantarse, deitarse, 

comer...  

 Expresións de tempo no  
presente: never, sometimes, 
often, always, now...  

 Present continuos: uso e 
formación.  

 B1.1. Identificar o sentido 
xeral, a información esencial e 
os puntos principais en textos 
orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas 
simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con 
claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotiáns 
predicibles ou relativos a áreas 
de necesidade inmediata nos 
ámbitos persoal, público e 
educativo, sempre que as 
condicións acústicas sexan 
boas e non distorsionen a 

  PLEB1.3. Entende o que se lle  
di en transaccións habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, 

avisos).  

  

  

  

CCL  

CAA  

CSC  

  PLEB1.4. Identifica o tema 

dunha conversa cotiá predicible que 

ten lugar na súa presenza (por 

exemplo, nunha tenda, nun tren).  

  

  

  

CCL  

CAA  

CSC  

  PLEB1.5. Entende a  
información esencial en conversas 

breves e sinxelas nas que participa, 

que traten sobre temas familiares 

como, por exemplo, un mesmo, a 

familia, a escola, o tempo libre, a 

descrición dun obxecto ou un lugar.  

  

  

  

CCL  

CAA  

CSC  



 

 

 Preposicións de tempo: in 
the morning, at the weekend, on 
Monday...  

 Expresión de gustos  
relacionado ás actividades de  
lecer: ler, nadar, facer 
deporte...(like+-ing)  

 A festa de Halloween.  

 Os pintores 

impresionistas.  

mensaxe, que se poida volver 
escoitar o devandito ou pedir 
confirmación e conte con apoio 
visual ou cunha clara referencia 
contextual.  

 B1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial ou os 
puntos principais do texto.  

 B1.3. Utilizar as 

indicacións do contexto e da 

información contida no texto 

para facerse unha idea dos  

  PLEB1.6. Comprende as ideas  
principais de presentacións sinxelas e 

ben estruturadas sobre temas 

familiares ou do seu interese (por 

exemplo, música, deporte etc.), a 

condición de que conte con imaxes e 

ilustracións e se fale de maneira lenta 

e clara.  

  

  
  
  
  
  

CAA  



 

 

significados 
probables de 
palabras e 
expresións que se 
descoñecen.    

 B1.4. Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación 
básicos e 
recoñecer os 
significados e 
intencións 
comunicativas 
xerais relacionados 
con estes.  

 B2.1. Participar de maneira simple e 
comprensible en conversas moi breves que 
requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade 
inmediata ou sobre temas moi familiares (un 
mesmo, a contorna inmediata, persoas, 

lugares, obxectos e actividades, gustos e opinións), nun rexistro neutro 
ou informal, utilizando expresións e frases sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos, 
aínda que en ocasións a pronuncia non sexa moi clara, sexan evidentes 
as pausas e titubeos e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a 
cooperación da persoa interlocutora para manter a comunicación.  

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas  

 PLEB2.1. Fai presentacións  CCL breves e sinxelas, previamente  

CAA  

preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar a outras 
persoas; dar información básica sobre si mesmo, a 
súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións 
e intereses e as principais actividades do seu día a 
día; describir brevemente e de maneira sinxela a 
súa habitación, o seu menú preferido, o aspecto 
exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar un 
tema que lle interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e dar 
a súa opinión)usando estruturas sinxelas e cunha 
pronuncia e entoación comprensible.  



 

 

 

para producir textos orais  
monolóxicos ou dialóxicos moi  
breves e sinxelos, utilizando, p.  
e., fórmulas e linguaxe  
prefabricado ou expresións  
memorizadas, ou apoiando con  
xestos o que se quere expresar.   

   B2.3. Articular, de maneira  
polo xeral compren sible pero  
con evidente influencia da  
primeira ou outras linguas, un  
repertorio moi limitado de  
patróns sonoros, acentuais,  
rítmicos e de entoación básicos,  
adaptándoos á función  
comunicativa que se quere levar  

a cabo.   

   B2.4. Facerse entender  
en intervenció ns breves e  
sinxelas, aínda que resulten  
evidentes e frecuentes os  
titubeos iniciais, as vacilacións,  
as repeticións e as pausas para  
organizar, corrixir ou reformular  
o que se quere dicir.   

   B2.5. Interactuar de  
maneira moi básica, utilizando  
técnicas moi s imples,  
lingüísticas ou non verbais (p. e.  
xestos ou contacto físico) para  
iniciar, manter ou concluír unha  
breve conversa.   



 

 

  B3.1. Identificar o tema, o 
sentido xeral, as ideas 
principais e información 
específica en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e 
sinxelos, en lingua estándar e 
cun léxico de alta frecuencia, e 
nos que o tema tratado e o tipo 
de texto resulten moi familiares, 
cotiáns ou de necesidade 
inmediata, a condición de que 
se poida reler o que non se 
entendeu, que se poida 
consultar un dicionario e conte 
con apoio visual e contextual.  

 B3.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial ou os 
puntos principais do texto.  

 B3.3. Inferir do contexto e 
da información contida no texto 
os significados probables de 
palabras e expresións que se 
descoñecen.  

 B3.4. Recoñecer os  

  PLEB3.2. Comprende  
información esencial e localiza 

información específica en material 

informativo sinxelo como menús, 

horarios, catálogos, listas de prezos, 

anuncios, guías telefónicas, 

publicidade, folletos turísticos, 

programas culturais ou de eventos 

etc.  

  

  

CCL  

CAA  

  PLEB3.4. Comprende o  
esencial e os puntos principais de 
noticias breves e artigos de revistas 
para mozas e mozos que traten temas 
que lle sexan familiares ou sexan do 
seu interese (deportes, grupos 
musicais, xogos de ordenador).  

  

  

  

CCL 

CAA  

  PLEB3.5. Comprende o  
esencial de historias breves e ben 
estruturadas e identifica os e as 
personaxes principais, a condición de 
que a imaxe e a acción conduzan 
gran parte do argumento (lecturas 
adaptadas, cómics etc.).  

  

  

  

CCL 

CAA  



 

 

signos ortográficos básicos (p. e.  
punto, coma), así como 
símbolos de uso frecuente (p. e.  

☺, @, ₤), e identificar os 

significados e intencións 

comunicativas xerais  

  PLEB3.6. Emprega de forma  
axeitada os signos ortográficos 

básicos (p. e. punto, coma), así como 

símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, 

@, ₤).  

  CCL  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

expoñentes máis habituai s, así  
como os patróns discursivos  
básicos (p. e. inicio e peche  
conversacional, ou os puntos  
dunha narración esquemática,  
inicio e peche dunha carta, ou os  
puntos dunha descrición  

esquemática).   

   B5.4. Recoñecer os  
significados máis comúns  
asociados ás estr uturas  
sintácticas básicas propias da  
comunicación oral ou escrita (p.  
e estrutura interrogativa para  

demandar información).   

   B5.5. Recoñecer un  
repertorio limitado de léxico oral  
ou escrito de alta frecuencia  
relativo a situacións cotiás e  
temas habituais  e concretos  
relacionados coas propias  
experiencias, necesidades e  
intereses.      

   B5.6. Cumprir a función  
comunicativa principal do texto  
p. e. unha felicitación, un  ( 

intercambio de información, ou  
un ofrecemento), utilizando un  
repertorio limitado dos seus  
expoñentes máis frecuentes e  
de patróns discursivos básicos  
p. e. saúdos para inicio e  ( 

despedida para peche en  
conversas ou en  
correspondencia, ou unha  



 

 

 

narración esquemática  
desenvolvida en puntos.   

   B5.8. Manexar estruturas  
sintácticas básicas (p. e. enlaz ar  
palabras ou grupos de palabras  
con conectores básicos como  

“e”, entón”, “pero”, “porque”),  
aínda que se sigan cometendo  
erros básicos de maneira  
sistemática en, p. e., tempos  

verbais ou na concordancia.   

   B5.9. Coñecer e utilizar  
un repertorio limitado de   léxico,  
tanto oral como escrito, de alta  
frecuencia relativo a situacións  
cotiás e temas habituais e  
concretos relacionados cos  
propios intereses, experiencias e  

necesidades.   

   B5.10. Iniciar e rematar as  
interaccións adecuadamente en  
situacións reais ou si muladas en  
contextos menos dirixidos.   

   B5.11. Comparar  
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 artíst icas  
horarios, hábitos,  ( 

festividades…).   

   B5.13. Establecer  



 

 

 

  
  

similitudes e diferenzas das  
linguas que hai na aula ou na  
súa contorna máis próxima.   

   B5.14. Valorar as linguas  
como un instrumento de  
comunicación, para aprender e  
acercarse a outras culturas, que   
hai diversidade de linguas e  
mostra respecto por todas.   

  

  

  

PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 
  

. SIMPLY THE BEST. 2   

OBXECTIVOS   

•   Aprender a comparar persoas, obxectos e situacións:  comparative   e  superlative .   

•   Uso do pasado ( past simple   ): to be,  verbos regulares e verbos irregulares máis   comúns .      

•   Falar de experiencias pasadas.   

•   Falar de eventos deportivos.   

•   Describir persoas e as súas habilidades.   

•   Falar do Nadal.   

•   Escoitar e saber a diferencia entre  ʊ   e u:   



 

 

  
  



 

 

TEMPORALIZACIÓN  
• 12 sesións.  

Contidos  

 Describir persoas, 
situacións e animais.  

 Past simple: usos e 
formación de verbos 
regulares.  

 Past simple: usos e  

formación de verbos irregulares.  

 Expresións de tempo no 
pasado: yesterday, , last 
week, last month...  

 Fonética  /ʊ/ e /u:/  

 Present simple: falar 

sobre actividades cotiáns.  

 Preposicións de tempo no  
presente: every day, in the 
morning...  

 Formación e uso de 
adxectivos para falar 

sobre persoas, animais ou 
situacións.  

 Refrán relacionado 
co Nadal.   Os tres reis 
magos e o simbolismo da 
tradición de facer regalos 
no Nadal.  

Criterios de avaliación  

 B1.1. Identificar o sentido 
xeral, a información 
esencial e os puntos 
principais en textos orais 
moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con 
estruturas simples e léxico 
de uso moi frecuente, 
articulados con claridade 
e lentamente e 
transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos, 
sobre temas habituais e 
concretos relacionados 
coas propias 

experiencias, necesidades 
e intereses en contextos 

cotiáns predicibles ou relativos a áreas de necesidade 
inmediata nos ámbitos persoal, público e educativo, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e non 
distorsionen a mensaxe, que se poida volver escoitar o 
devandito ou pedir confirmación e conte con apoio 
visual ou cunha clara referencia contextual.  

 B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas 
máis adecuadas para a  

Estándares de aprendizaxe Competencias clave  

 PLEB1.5. Entende a    CCL información 

esencial en conversas   CAA  

breves e sinxelas nas que participa,  

que traten sobre temas familiares    CSC 
como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, 
o tempo libre, a descrición dun obxeto ou un lugar.  

 PLEB 1.6. Comprende as ideas   CAA  

principais de presentacións sinxelas e 
ben estructuradas sobre temas 
familiares ou do seu interese (por 
exemplo, música, deporte etc), a 
condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta e 
clara.  



 

 

  comprensión do sentido xeral, a   información esencial ou 
os   puntos principais do texto.  

 B1.3. Utilizar as  

  indicacións do contexto e da  

información contida no texto para 
facerse unha idea dos 
significados probables de 
palabras e expresións que se 
descoñecen.    

 B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación básicos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados con estes.   B2.1. 
Participar de maneira simple e comprensible en conversas 
moi breves que requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade inmediata ou sobre 
temas moi familiares (un mesmo, a contorna inmediata, 
persoas, lugares, obxectos e actividades, gustos e 
opinións), nun rexistro neutro ou informal, utilizando 
expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos, 
aínda que en ocasións a pronuncia non sexa moi clara, 
sexan evidentes as pausas e titubeos e sexa necesaria a  

 PLEB2.1. Fai presentacións  CCL breves 

e sinxelas, previamente  CAA  

preparadas e ensaiadas, sobre temas 
cotiás ou do seu interese (presentarse 
e presentar a outras persoas; dar 
información básica sobre si mesmo, a 
súa familia e a súa clase; indicar as 
súas afeccións e intereses e as 
principais actividades do seu día a 
día; describir brevemente e de 
maneira sinxela a súa habitación, o 
seu menú preferido, o aspecto exterior 
dunha persoa, ou un obxecto; 
presentar un tema que lle interese (o 
seu grupo de música preferido); dicir o 
que lle gusta e non lle gusta e dar a 
súa opinión)usando estruturas 
sinxelas e cunha pronuncia e 
entoación comprensible.  



 

 

 

repetición, a paráfrase e a  
cooperación da persoa  
interlocutora para manter a  

comunicación.   

   B2.2. Coñecer e saber  
aplicar as estratexias básicas  
para producir textos orais  
monolóxicos ou dialóxicos moi  
breves e sinxelos, utilizando, p.  
e., fórmulas  e linguaxe  
prefabricado ou expresións  
memorizadas, ou apoiando con  
xestos o que se quere expresar.   

   B2.3. Articular, de maneira  
polo xeral comprensible pero  
con evidente influencia da  
primeira ou outras linguas, un  
repertorio moi limitado de  
patróns sonoros , acentuais,  
rítmicos e de entoación básicos,  
adaptándoos á función  
comunicativa que se quere levar  
a cabo.   

   B2.4. Facerse entender  
en intervencións breves e  
sinxelas, aínda que result en  
evidentes e frecuentes os  
titubeos iniciais, as vacilacións,  
as repeti cións e as pausas para  
org anizar, corrixir ou reformular  
o que se quere dicir.   

   B2.5. Interactuar de  
maneira moi básica, utilizando  
técnicas moi simples,  
lingüísticas ou non verbais (p. e.  

  

  



 

 

xestos ou 
contacto 
físico) para 
iniciar, 
manter ou 
concluír unha 
breve 
conversa.  

 B3.1. 
Identificar o 
tema, o 
sentido xeral, 
as ideas 
principais e 
información 
específica en 
textos, tanto 
en formato 
impreso 
como en 
soporte 
dixital, moi 
breves e 
sinxelos, en 
lingua 
estándar e 
cun léxico de 
alta 
frecuencia, e 
nos que o 
tema tratado 
e o tipo de 

texto resulten moi familiares, cotiáns 
ou de necesidade inmediata, a 
condición de que se poida reler o que 
non se entendeu, que se poida 
consultar un dicionario e conte con 
apoio visual e contextual.  

 B3.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, 
a información esencial ou os puntos 
principais do texto.   B3.3. 
Inferir do contexto e da información 
contida no texto os significados 
probables de palabras e expresións 
que se descoñecen.    B3.4. 
Recoñecer os  

signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de 
uso frecuente (p. e.  PLEB3.4. 
Comprende o  CCL esencial e os 
puntos principais de  CAA  

noticias breves e artigos de revistas para mozas e mozos 
que traten temas que lle sexan familiares ou sexan do seu 
interese (deportes, grupos musicais, xogos de ordenador).  

 PLEB3.5. Comprende o  CCL esencial de historias breves e 
ben  CAA  

estruturadas e identifica os e as personaxes principais, a 
condición de que a imaxe e a acción conduzan gran parte 
do argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.).  

 PLEB3.6. Emprega de forma  CCL  



 

 

axeitada os signos ortográficos 
básicos (p. e. punto, coma), así 

como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤).   

  



 

 

 



 

 

normalizada.   B4.8. 

Facer uso das  

ferramentas informáticas para 
completar actividades 
predeseñadas polo persoal 
docente.  

 B4.8. Usar correctamente  

o dicionario bilingüe, biblioteca 
de aula e outros materiais de 
consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas 
normas de funcionamento.  

 B5.1. Identificar aspectos  PLEB5.1. Entende a  CCL socioculturais e sociolingüísticos 
información esencial en conversas  CAA  

básicos, concretos e breves e sinxelas nas que participa  CSC  

significativos, sobre a vida cotiá que traten sobre temas familiares 
(hábitos, horarios, actividades ou como, por exemplo, un mesmo, a 
celebracións), condicións de  familia, a escola, o tempo libre, a 
vida (vivenda, contorna),  descrición dun obxecto ou dun lugar.  

relacións interpersoais  

(familiares, de amizade ou    PLEB5.3. Participa en    CCL escolares), 
comportamento  conversas cara a cara ou por medios   CD  

(xestos habituais, uso da voz ou técnicos (teléfono, Skype) nas que se   CSC 
contacto físico) e convencións  establece contacto social (dar as sociais (normas 
de cortesía), e  grazas, saudar, despedirse, dirixirse a aplicar os coñecementos 
 alguén, pedir desculpas, presentarse, adquiridos sobre estes a unha  interesarse 
polo estado de alguén, comprensión adecuada do texto. felicitar a alguén), se 
intercambia   B5.2. Recoñecer aspectos información persoal e sobre asuntos 
socioculturais e sociolingüísticos cotiás, se expresan sentimentos, se básicos, 
concretos e  ofrece algo a alguén, se pide prestado significativos, e aplicar os  algo, 



 

 

queda con amigos e amigas ou coñecementos 
adquiridos sobre se dan instrucións (p. e. como se chega a un sitio con axuda dun 
plano).  



 

 

 

estes a unh a produción oral e  
escrita adecuada ao contexto,  
respectando as convencións  
comunicativas máis elementais.   

   B5.3. Distinguir a función  
ou funcións comunicativas  
principais do texto (p. e. unha  
demanda de información,   unha  
orde, ou un ofrecemento) e un  
repertorio limitado dos seus  
expoñentes máis habituais, así  
como os patróns discursivos  
básicos (p. e. inicio e peche  
conversacional, ou os puntos  
dunha narración esquemática,  
inicio e peche dunha carta, ou os  
puntos dunha descrición  
esquemática).   

   B5.4. Re coñecer os  
significados máis comúns  
asociados ás estruturas  
sintácticas básicas propias da  
comunicación oral ou escrita (p.  
e estrutura interrogativa para  
demandar información).   

   B5.5. Recoñecer un  
repertorio limitado de léxico oral  
ou escrito de alta frecu encia  
relativo a situacións cotiás e  
temas habituais e concretos  
relacionados coas propias  
experiencias, necesidades e  
intereses.      

   B5.8. Manexar estruturas  
sintácticas básicas (p. e. enlazar  
palabras ou grupos de palabras  

   PLEB5.5. 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.   

   CCL   

   CAA   



 

 

 

con conectores básicos como  

“e”,  entón”, “pero”, “porque”),  
aínda que se sigan cometendo  
erros básicos de maneira  
sistemática en, p. e., tempos  
verbais ou na concordancia.   

   B5.9. Coñecer e utilizar  
un repertorio limitado de léxico,  
tanto oral como escrito, de alta  
frecuencia relativo a sit uacións  
cotiás e temas habituais e  
concretos relacionados cos  
propios intereses, experiencias e  
necesidades.   

   B5.10. Iniciar e rematar as  
interaccións adecuadamente en  
situacións reais ou simuladas en  

contextos menos dirixidos.   

   B5.11. Comparar  
aspectos ling üísticos 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  
( horarios, hábitos,  

festividades…).   

   B5.12. Indagar a  
realidade   plurilingüe e  
multicultural das familias e da  
súa contorna, e identificar  
semellanzas e diferenzas,  
evitando os estereotipos.   



 

 

  

   B5.13. Establecer  
similitudes e diferenzas das  
linguas que hai na aula ou na  
súa contorna máis próxima.   

   B5.14. Valorar as linguas   
como un instrumento de  
comunicación, para aprender e  
acercarse a outras culturas, que  
hai diversidade de linguas e  
mostra respecto por todas.   

  



 

 

 



 

 

 Vocabulario relacionado  orais moi breves e sinxelos en 
 etc.). con roupa, complementos e ir de lingua estándar, con estruturas  

compras. simples e léxico de uso moi  PLEB1.2. Comprende mensaxes e  CCL  
anuncios públicos que conteñan 

instrucións, indicacións ou outro tipo de incontables. claridade e lentamente e  
 Nomes contables e frecuente, articulados con  CAA  

 Uso de how much? e how transmitidos de viva voz ou por información (por exemplo, números, many? 
medios técnicos, sobre temas prezos, horarios, nunha estación ou nuns  

grandes almacéns).  

 Expresións de cantidade: habituais e concretos  
a lot of, a few, a piece of, much,  relacionados coas propias    PLEB1.3. Entende o que se lle   CCL 

many...  experiencias, necesidades e  di en transaccións habituais sinxelas   CAA   Entender mapas e 
dar  intereses en contextos cotiáns  (instrucións, indicacións, peticións,   CSC unha dirección para chegar a un 

predicibles ou relativos a áreas  avisos).  

lugar.  de necesidade inmediata nos  
 Describir un escaparate  ámbitos persoal, público e    PLEB1.4. Identifica o tema    CCL usando 

expresións de lugar  educativo, sempre que as  dunha conversa cotiá predicible que   CAA como: to the right, to the 
left, in condicións acústicas sexan boas ten lugar na súa presenza (por    CSC the centre...  e non distorsionen a 

mensaxe,  exemplo, nunha tenda, nun tren).  

 Mascotas no Reino Unido. que se poida volver escoitar o  

 Fonética /e/ e /ə/.  devandito ou pedir confirmación   PLEB1.5. Entende a     CCL e conte con apoio visual 
ou  información esencial en conversas    CAA cunha clara referencia  breves e sinxelas nas que participa,     CSC 

contextual.  que traten sobre temas familiares     B1.2. Coñecer e saber  como, por exemplo, un mesmo, a 
  aplicar as estratexias básicas  familia, a escola, o tempo libre, a     CAA máis adecuadas para a 

 descrición dun obxeto ou un lugar. comprensión do sentido xeral, a   PLEB 1.6. Comprende as ideas información 
esencial ou os  principais de presentacións sinxelas e puntos principais do texto.  ben estructuradas sobre temas  

 B1.3. Utilizar as  familiares ou do seu interese (por indicacións do contexto e da  exemplo, música, deporte etc), 
a información contida no texto  condición de que conte con imaxes e para facerse unha idea dos  ilustracións e se fale de 
maneira lenta significados probables de  e clara.  

palabras e expresións que se 
descoñecen.    



 

 

 B1.4. Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos e recoñecer os significados e 
intencións comunicativas xerais 
relacionados con estes.  

 B2.1. Participar de maneira simple e 
comprensible en conversas moi 
breves que requiran un intercambio 
directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre temas 
moi familiares (un mesmo, a contorna 
inmediata, persoas, lugares, obxectos 
e actividades, gustos e opinións), nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando 
expresións e frases sinxelas e de uso 
moi frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos, 
aínda que en ocasións a pronuncia 

non sexa moi clara, sexan evidentes as pausas e titubeos e 
sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación da 
persoa interlocutora para manter a comunicación.   B2.2. 
Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir 
textos orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, 
utilizando, p. e., fórmulas e linguaxe  

 PLEB2.1. Fai presentacións breves  CCL e sinxelas, previamente 
preparadas e  CAA  

ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse e 
presentar a outras persoas; dar información básica sobre si 
mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e 
intereses e as principais actividades do seu día a día; describir 
brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú 
preferido, o aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto; 
presentar un tema que lle interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e dar a súa 
opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e 
entoación comprensible.  



 

 

 



 

 

estándar e 
cun léxico de 
alta 
frecuencia, e 
nos que o 
tema tratado 
e o tipo de 
texto resulten 
moi 
familiares, 
cotiáns ou de 
necesidade 
inmediata, a 
condición de 
que se poida 
reler o que 
non se 
entendeu, 
que se poida 
consultar un 
dicionario e 
conte con 
apoio visual 
e contextual. 
  B3.2. 
Coñecer e 
saber aplicar 
as 
estratexias 
básicas máis 
adecuadas 
para a 

comprensión do sentido xeral, a 
información esencial ou os puntos 
principais do texto.   B3.3. 
Inferir do contexto e da información 
contida no texto os significados 
probables de palabras e expresións 
que se descoñecen.   B3.4. 
Recoñecer os  

signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de 
uso frecuente (p. e.  

☺, @, ₤), e identificar os significados 

e intencións comunicativas xerais 
relacionados con estes.  PLEB3.2. 
Comprende  CCL información 

esencial e localiza  CAA  

información específica en material informativo sinxelo 
como menús, horarios, catálogos, listas de prezos, 
anuncios, guías telefónicas, publicidade, folletos turísticos, 
programas culturais ou de eventos etc.  

 PLEB3.3. Comprende    CCL correspondencia (SMS, 

correos  

  CAA  

electrónicos, postais e tarxetas) breve e sinxela que trate 
sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a 
familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto 
ou un lugar, a indicación da hora e o lugar dunha cita etc.  

 PLEB3.4. Comprende o  CCL esencial e os puntos principais 

de  CAA  



 

 

noticias breves e artigos de 
revistas para mozas e mozos que 
traten temas  que lle sexan 
familiares ou sexan do seu 
interese (deportes, grupos 
musicais, xogos de ordenador).  

 PLEB3.5. Comprende o  CCL esencial de historias breves e 

ben  CAA  

estruturadas e identifica os e as personaxes principais, a 
condición de que a imaxe e a acción conduzan gran parte 
do argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.).  



 

 
 



 

 

normalizada.   B4.8. 
Facer uso das  

ferramentas informáticas para 
completar actividades 
predeseñadas polo persoal 
docente.  

 B4.8. Usar correctamente  

o dicionario bilingüe, biblioteca 
de aula e outros materiais de 
consulta para a elaboración de 
textos, respectando as súas 
normas de funcionamento.  

 B5.1. Identificar aspectos  PLEB5.1. Entende a  CCL socioculturais e sociolingüísticos 
información esencial en conversas  CAA  

básicos, concretos e breves e sinxelas nas que participa  CSC  

significativos, sobre a vida cotiá  que traten sobre temas familiares 
(hábitos, horarios, actividades ou como, por exemplo, un mesmo, a 
celebracións), condicións de  familia, a escola, o tempo libre, a 
vida (vivenda, contorna),  descrición dun obxecto ou dun lugar. 
relacións interpersoais  
(familiares, de amizade ou    PLEB5.2. Desenvólvese en    CCL escolares), 
comportamento  transaccións cotiás (p. e. pedir nunha   CAA (xestos habituais, 
uso da voz ou tenda un produto e preguntar o prezo).    CSC contacto físico) e 
convencións   PLEB5.3. Participa en    CCL sociais (normas de cortesía), e 
 conversas cara a cara ou por medios   CD aplicar os coñecementos  técnicos 
(teléfono, Skype) nas que se   CSC  

adquiridos sobre estes a unha  establece contacto social (dar as 
comprensión adecuada do texto. grazas, saudar, despedirse, dirixirse a  

 B5.2. Recoñecer aspectos alguén, pedir desculpas, presentarse, 
socioculturais e sociolingüísticos interesarse polo estado de alguén, 
básicos, concretos e  felicitar a alguén), se intercambia 
significativos, e aplicar os  información persoal e sobre asuntos 
coñecementos adquiridos sobre cotiás, se expresan sentimentos, se 



 

 

estes a unha produción oral e  ofrece algo a alguén, se pide prestado 
escrita adecuada ao contexto,  algo, queda con amigos e amigas ou  



 

 

 



 

 

 

un ofrecemento), utilizando un  
repertorio limitado dos seus  
expoñentes máis frecuentes e  
de patróns discursivos básicos  
( p. e. saúdos para inicio e  
despedida para peche en  
conversas  ou en  
correspondencia, ou unha  
narración esquemática  

desenvolvida en puntos.   

   B5.7. Cumprir a función  
comunicativa principal do texto  
escrito (p. e. unha felicitación, un  
intercambio de información, ou  
un ofrecemento), utilizando un  
repertorio limitado dos  seus  
expoñentes máis frecuentes e  
de patróns discursivos básicos  
( p. e. saúdos ).   

   B5.8. Manexar estruturas  
sintácticas básicas (p. e. enlazar  
palabras ou grupos de palabras  
con conectores básicos como  

“e”, entón”, “pero”, “porque”),  
aínda que se sigan comet endo  
erros básicos de maneira  
sistemática en, p. e., tempos  
verbais ou na concordancia.   

   B5.9. Coñecer e utilizar  
un repertorio limitado de léxico,  
tanto oral como escrito, de alta  
frecuencia relativo a situacións  
cotiás e temas habituais e  
concretos relaci onados cos  
propios intereses, experiencias e  



 

 

 

necesidades.   

   B5.10. Iniciar e rematar as  
interaccións adecuadamente en  
situacións reais ou simuladas en  
contextos menos dirixidos.   

   B5.11. Comparar  
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  
horarios, hábitos,  ( 

festividades…).   

   B5.12. Indagar a  
realidade plurilingüe e  
multicultural das familias e da  
sú a contorna, e identificar  
semellanzas e diferenzas,  
evitando os estereotipos.   

   B5.13. Establecer  
similitudes e diferenzas das  
linguas que hai na aula ou na  
súa contorna máis próxima.   

   B5.14. Valorar as linguas  
como un instrumento de  
comunicación, para aprend er e  
acercarse a outras culturas, que  
hai diversidade de linguas e  
mostra respecto por todas.   



 

 

 



 

 

 Facer preguntas e dar 
respostas sobre a 
frecuencia que se fan as 
cousas. How often?  

 Expresión de frecuencia: 
once a week, twice a 
day, three times a 
month...  

 Uso e formación de have 

to.  

 Uso e formación de need 

to.  

 Fonética /3ː/ e /ɔː/.  

 Comic Relief e o Red 
Nose Day: unha ONG  

internacional de orixe británico. 
simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con 
claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos 
relacionados coas propias 
experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotiáns 
predicibles ou relativos a áreas 
de necesidade inmediata nos 
ámbitos persoal, público e 
educativo, sempre que as 
condicións acústicas sexan 
boas e non distorsionen a 
mensaxe, que se poida volver 
escoitar o devandito ou pedir 

confirmación e conte con apoio 
visual ou cunha clara referencia 
contextual.  
 B1.2. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas 
para a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial ou os 
puntos principais do texto. 
  B1.3. Utilizar as 
indicacións do contexto e 
da información contida no 
texto para facerse unha 
idea dos significados 
probables de palabras e 
expresións que se 
descoñecen.    

 B1.4. Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación 
básicos e recoñecer 
familia, a escola, o tempo 
libre, a descrición dun 
obxeto ou un lugar.  

 PLEB 1.6. Comprende as 
ideas  CAA  

principais de 
presentacións 
sinxelas e ben 
estructuradas sobre 

temas familiares ou do seu interese 
(por exemplo, música, deporte etc), a 
condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta e 
clara.  



 

 

os 
significados 
e intencións 
comunicativ
as xerais 
relacionado
s con estes. 
 

 B2.1. 
Participar de 
maneira 
simple e 
comprensibl
e en 
conversas 
moi breves 
que requiran 
un 
intercambio 
directo de 
información 
en áreas de 
necesidade 
inmediata 
ou sobre 
temas moi 
familiares 
(un mesmo, 
a contorna 
inmediata, 
persoas, 
lugares, 

obxectos e actividades, gustos e 
opinións), nun rexistro neutro ou 
informal, utilizando expresións e 
frases sinxelas e de uso moi 
frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos, 
aínda que en ocasións a pronuncia 
non sexa moi clara, sexan evidentes 
as pausas e titubeos e sexa necesaria 
a repetición, a paráfrase e a 
cooperación da persoa interlocutora 
para manter a comunicación.  

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas para producir 
textos orais monolóxicos ou dialóxicos 
moi breves e sinxelos, utilizando, p. 
e., fórmulas e linguaxe prefabricado 
ou expresións memorizadas, ou 
apoiando con  PLEB2.1. Fai 
presentacións  CCL breves e 

sinxelas, previamente  CAA  

preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu 
interese (presentarse e presentar a outras persoas; dar 
información básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa 
clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais 
actividades do seu día a día; describir brevemente e de 
maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o 
aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar 
un tema que lle interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e dar a súa 
opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e 
entoación comprensible.  



 

 

  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

ortográficas básicas e os  
principais signos de puntuación,  
para falar de si mesmo/a, da súa  
contorna máis inmediata e de  
aspectos da súa vida cotiá, en  
situacións familiares e  
predicibles.   

   B . Coñecer e aplicar  4.2 
as estratexias básicas para  
producir textos escritos moi  
breves e sinxelos, p. e. copiando  
palabras e frases moi usuais  
para realizar as funcións  
comunicativas que se  

perseguen.   

   B4.3. Aplicar patróns  
gráficos e convencións  
ortográfic as básicas para escribir  
con razoable corrección  
palabras ou frases curtas que se  
utilizan normalmente ao falar,  
pero non necesariamente cunha  
ortografía totalmente  

normalizada.   

   B4.8. Facer uso das  
ferramentas informáticas para  
completar actividades  
predes eñadas polo persoal  
docente.   

   B4.8. Usar correctamente  
o dicionario bilingüe, biblioteca  
de aula e outros materiais de  
consulta para a elaboración de  
textos, respectando as súas  

familia, amigos e amigas, afeccións,  ( 
actividades cotiás, obxectos e lug ares)  
e fai preguntas relativas a estes  

temas.   



 

 

normas de funcionamento.  

 B5.1. Identificar aspectos  PLEB5.1. Entende a  CCL socioculturais e 
sociolingüísticos información esencial en conversas  CAA básicos, concretos e breves 
e sinxelas nas que participa significativos, sobre a vida cotiá que traten sobre temas 
familiares  CSC  
(hábitos, horarios, actividades ou como, por exemplo, un mesmo, a 
celebracións), condicións de  familia, a escola, o tempo libre, a 
vida (vivenda, contorna),  descrición dun obxecto ou dun lugar.  

relacións interpersoais  

(familiares, de amizade ou  PLEB5.3. Participa en  CCL  

escolares), comportamento  conversas cara a cara ou por medios   CD 
(xestos habituais, uso da voz ou técnicos (teléfono, Skype) nas que se contacto 
físico) e convencións  establece contacto social (dar as    CSC 
sociais (normas de cortesía), e  grazas, saudar, despedirse, dirixirse a aplicar os 
coñecementos  alguén, pedir desculpas, presentarse, adquiridos sobre estes a 
unha  interesarse polo estado de alguén, comprensión adecuada do texto. felicitar a 
alguén), se intercambia   B5.2. Recoñecer aspectos información persoal e sobre 
asuntos socioculturais e sociolingüísticos cotiás, se expresan sentimentos, se 
básicos, concretos e  ofrece algo a alguén, se pide prestado significativos, e 
aplicar os  algo, queda con amigos e amigas ou coñecementos adquiridos sobre 
se dan instrucións (p. e. como se estes a unha produción oral e  chega a un sitio 
con axuda dun plano).  

escrita adecuada ao contexto,  PLEB5.4. Participa nunha    CCL respectando as 
convencións  entrevista, p. e. médica nomeando     CSC comunicativas máis elementais. 
partes do corpo para indicar o que lle  

 B5.3. Distinguir a función doe.  

ou funcións comunicativas  

principais do texto (p. e. unha   PLEB5.5. Compara aspectos   CCL demanda de 
información, unha  lingüísticos e culturais das linguas que    CAA orde, ou un 
ofrecemento) e un  coñece para mellorar na súa  repertorio limitado dos seus 
 aprendizaxe e lograr unha expoñentes máis habituais, así  competencia integrada a 
través de como os patróns discursivos  producións audiovisuais ou multimedia  



 

 
 

básicos (p. e. inicio e peche  
conversacional, ou os puntos  
dunha narración esquemática,  
inicio e peche dunha carta, ou os  
puntos dunha descrición  
esquemática).   

   B5.4. Recoñecer os  
significados máis comúns  
asociados ás estruturas  
sintácticas básicas propias   da  
comunicación oral ou escrita (p.  
e estrutura interrogativa para  

demandar información).   

   B5.5. Recoñecer un  
repertorio limitado de léxico oral  
ou escrito de alta frecuencia  
relativo a situacións cotiás e  
temas habituais e concretos  
relacionados coas prop ias  
experiencias, necesidades e  
intereses.      

   B5.8. Manexar estruturas  
sintácticas básicas (p. e. enlazar  
palabras ou grupos de palabras  
con conectores básicos como  

“e”, entón”, “pero”, “porque”),  
aínda que se sigan cometendo  
erros básicos de maneira  
sistem ática en, p. e., tempos  
verbais ou na concordancia.   

   B5.9. Coñecer e utilizar  
un repertorio limitado de léxico,  
tanto oral como escrito, de alta  
frecuencia relativo a situacións  

e de manifestacións artísticas.   



 

 

 

cotiás e temas habituais e  
concretos relacionados cos  
propios intereses, experi encias e  

necesidades.   

   B5.10. Iniciar e rematar as  
interaccións adecuadamente en  
situacións reais ou simuladas en  
contextos menos dirixidos.   

   B5.11. Comparar  
aspectos lingüísticos e culturais  
das linguas que coñece para  
mellorar na súa aprendizaxe e  
lograr u nha competencia  
integrada a través de producións  
audiovisuais ou multimedia e de  
manifestacións artísticas  
( horarios, hábitos,  

festividades…).   

   B5.14. Valorar as linguas  
como un instrumento de  
comunicación, para aprender e  
acercarse a outras culturas, que  
hai diversidade de linguas e  
mostra respecto por todas.   



 

  



 

 

traballo.  

 Formación e uso de there 
is, there are, there was e 
there were.  

 Formación e uso 
dos  

verbos modais can e could, para 
expresar habilidades, 
posibilidades ou permiso.  

 Formación e uso dos 
verbos modais may e 
might para expresar 
permiso ou posibilidade.  

 Formación e uso do 
verbo modal must para 
expresar prohibición, 
necesidade ou certeza.  

 Fonética /æ/ e / ʌ /. 
  O traballo dos 
nenos na época victoriana 
no Reino Unido.  

os puntos principais en textos 
orais moi breves e sinxelos en 
lingua estándar, con estruturas 
simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con 
claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos 
relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotiáns 
predicibles ou relativos a áreas 
de necesidade inmediata nos 
ámbitos persoal, público e 
educativo, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas 
e non distorsionen a mensaxe, 
que se poida volver escoitar o 
devandito ou pedir confirmación 
e conte con apoio visual ou 
cunha clara referencia 
contextual.   B1.2. 
Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos principais 
do texto.   B1.3. Utilizar as 
indicacións do contexto e da 
información contida no texto 
para facerse unha idea dos 
significados probables de 
palabras e expresións que se 
breves e sinxelas nas que 

participa,   CAA que traten 

sobre temas familiares  

 

 CSC como, por exemplo, un 
mesmo, a familia, a escola, o 
tempo libre, a descrición dun 
obxeto ou un lugar.  

 PLEB 1.6. Comprende as ideas  CAA  

principais de presentacións sinxelas e 
ben estructuradas sobre temas 
familiares ou do seu interese (por 
exemplo, música, deporte etc), a 
condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta e 
clara.  



 

 

descoñecen.    

 B1.4. Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación 
básicos e 
recoñecer os 
significados e 
intencións 
comunicativas 
xerais 
relacionados con 
estes.  

 B2.1. Participar de maneira simple e 
comprensible en conversas moi breves que 
requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade 
inmediata ou sobre temas moi familiares (un 
mesmo, a contorna inmediata, persoas, 
lugares, obxectos e actividades, gustos e 
opinións), nun rexistro neutro ou informal, 

utilizando expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, 
normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos, aínda que 
en ocasións a pronuncia non sexa moi clara, sexan evidentes as 
pausas e titubeos e sexa necesaria a repetición, a paráfrase e a 
cooperación da persoa interlocutora para manter a comunicación.  

 B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para 
producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos moi  

 PLEB2.1. Fai presentacións  CCL breves e sinxelas, previamente  

CAA  

preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás ou do 
seu interese (presentarse e presentar a outras 
persoas; dar información básica sobre si mesmo, a 
súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e 
intereses e as principais actividades do seu día a día; 
describir brevemente e de maneira sinxela a súa 
habitación, o seu menú preferido, o aspecto exterior 
dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema que 
lle interese (o seu grupo de música preferido); dicir o 
que lle gusta e non lle gusta e dar a súa 
opinión)usando estruturas sinxelas e cunha 
pronuncia e entoación comprensible.  



 

 

 

breves e sinxelos, utilizando, p.  
e., fórmulas e linguaxe  
prefabricado ou expresións  
memorizadas, ou apoiando con  

xestos o que se quere expresar.   

   B2.3. Articular, de maneira  
polo xeral comprensibl e pero  
con evidente influencia da  
primeira ou outras linguas, un  
repertorio moi limitado de  
patróns sonoros, acentuais,  
rítmicos e de entoación básicos,  
adaptándoos á función  
comunicativa que se quere levar  

a cabo.   

   B2.4. Facerse entender  
en intervencións b reves e  
sinxelas, aínda que resulten  
evidentes e frecuentes os  
titubeos iniciais, as vacilacións,  
as repeticións e as pausas para  
organizar, corrixir ou reformular  

o que se quere dicir.   

   B2.5. Interactuar de  
maneira moi básica, utilizando  
técnicas moi simpl es,  
lingüísticas ou non verbais (p. e.  
xestos ou contacto físico) para  
iniciar, manter ou concluír unha  
breve conversa.   

   B3.1. Identificar o tema, o  
sentido xeral, as ideas principais  
e información específica en  
textos, tanto en formato impreso  

   PLEB3.1. Comprende  
instrucións, indicacións, e informació n  
básica en notas, letreiros e carteis en  
rúas, tendas, medios de transporte,  

   CCL   



 
  CAA   



 

 

como en soporte dixital, moi 
breves e sinxelos, en lingua 
estándar e cun léxico de alta 
frecuencia, e nos que o tema 
tratado e o tipo de texto resulten 
moi familiares, cotiáns ou de 
necesidade inmediata, a 
condición de que se poida reler o 
que non se entendeu, que se 
poida consultar un dicionario e 
conte con apoio visual e 
contextual.   B3.2. 
Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas máis 
adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información 
esencial ou os puntos principais 
do texto.   B3.3. Inferir do 
contexto e da información 
contida no texto os significados 
probables de palabras e 
expresións que se descoñecen.  

 B3.4. Recoñecer os  

signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos 
de uso frecuente (p. e.  

☺, @, ₤), e identificar os 

significados e intencións 
comunicativas xerais 
relacionados con estes. cinemas, 
museos, colexios, e outros 
servizos e lugares públicos.  

 PLEB3.2. Comprende  CCL información 

esencial e localiza  CAA  

información específica en material 
informativo sinxelo como menús, 
horarios, catálogos, listas de prezos, 
anuncios, guías telefónicas, 
publicidade, folletos turísticos, 
programas culturais ou de eventos etc.  

 PLEB3.4. Comprende o  CCL esencial e 

os puntos principais de  CAA  

noticias breves e artigos de revistas para 
mozas e mozos que traten temas que lle 
sexan familiares ou sexan do seu 
interese (deportes, grupos musicais, 
xogos de ordenador).  

 PLEB3.5. Comprende o  CCL esencial de 

historias breves e ben  CAA  

estruturadas e identifica os e as 
personaxes principais, a condición de 
que a imaxe e a acción conduzan gran 
parte do argumento (lecturas adaptadas, 
cómics etc.).  

 PLEB3.6. Emprega de forma  CCL  

axeitada os signos ortográficos básicos 
(p. e. punto, coma), así como símbolos 

de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤).  



 

 

 B4.1. Construír, en papel  PLEB4.1. Completa un breve  CCL  



 

 
 

ou en soporte electrónico, textos  
moi curtos e sinxelos,  
compostos de frases simples  
illadas, nun rexistro neutro ou  
informal, utilizando con razoable  
corrección as convencións  
ortográficas básicas e os  
principa is signos de puntuación,  
para falar de si mesmo/a, da súa  
contorna máis inmediata e de  
aspectos da súa vida cotiá, en  
situacións familiares e  
predicibles.   

   B4.2. Coñecer e aplicar  
as estratexias básicas para  
producir textos escritos moi  
breves e sinxelos, p . e. copiando  
palabras e frases moi usuais  
para realizar as funcións  
comunicativas que se  
perseguen.   

   B4.3. Aplicar patróns  
gráficos e convencións  
ortográficas básicas para escribir  
con razoable corrección  
palabras ou frases curtas que se  
utilizan normalmen te ao falar,  
pero non necesariamente cunha  
ortografía totalmente  
normalizada.   

   B4.8. Facer uso das  
ferramentas informáticas para  
completar actividades  
predeseñadas polo persoal  

formulario ou unha ficha cos seus  
datos persoais (por exemplo, para  
rexistrarse nas redes sociais, para  
abrir unha conta de co rreo electrónico  

etc.).   

   CD   



 
  CAA   



 

 
 



 

 

 

principais do texto (p. e. unha  
demanda de información, unha  
orde, ou un ofrecemento) e un  
repertorio limitado dos seus  
expoñentes máis habituais, así  
como os patróns discursivos  
básicos (p. e. inicio e peche  
c onversacional, ou os puntos  
dunha narración esquemática,  
inicio e peche dunha carta, ou os  
puntos dunha descrición  
esquemática).   

   B5.4. Recoñecer os  
significados máis comúns  
asociados ás estruturas  
sintácticas básicas propias da  
comunicación oral ou escrita   ( p.  
e estrutura interrogativa para  

demandar información).   

   B5.5. Recoñecer un  
repertorio limitado de léxico oral  
ou escrito de alta frecuencia  
relativo a situacións cotiás e  
temas habituais e concretos  
relacionados coas propias  
experiencias, necesidades e  

intereses.      

   B5.6. Cumprir a función  
comunicativa principal do texto  
( p. e. unha felicitación, un  
intercambio de información, ou  
un ofrecemento), utilizando un  
repertorio limitado dos seus  
expoñentes máis frecuentes e  
de patróns discursivos básicos  



 

 

 

( p. e.  saúdos para inicio e  
despedida para peche en  
conversas ou en  
correspondencia, ou unha  
narración esquemática  
desenvolvida en puntos.   

   B5.7. Cumprir a función  
comunicativa principal do texto  
escrito (p. e. unha felicitación, un  
intercambio de información, ou  
un ofrecemento), utilizando un  
repertorio limitado dos seus  
expoñentes máis frecuentes e  
de patróns discursivos básicos  

). p. e. saúdos (   

   B5.8. Manexar estruturas  
sintácticas básicas (p. e. enlazar  
palabras ou grupos de palabras  
con conectores básicos como  

“ e”, entón”, “pero”, “porque”),  
aínda que se sigan cometendo  
erros básicos de maneira  
sistemática en, p. e., tempos  
verbais ou na concordancia.   

   B5.9. Coñecer e utilizar  
un repertorio limitado de léxico,  
tanto oral como escrito, de alta  
frecuencia relativo a   situacións  
cotiás e temas habituais e  
concretos relacionados cos  
propios intereses, experiencias e  
necesidades.   

   B5.10. Iniciar e rematar as  
interaccións adecuadamente en  



 

 

 

situacións reais ou simuladas en  
contextos menos dirixidos.   

   B5.11. Comparar  
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  
horarios, hábitos,  ( 

festividades…).   

   B5.12. Indagar a  
reali dade plurilingüe e  
multicultural das familias e da  
súa contorna, e identificar  
semellanzas e diferenzas,  
evitando os estereotipos.   

   B5.13. Establecer  
similitudes e diferenzas das  
linguas que hai na aula ou na  
súa contorna máis próxima.   

   B5.14. Valorar as lin guas  
como un instrumento de  
comunicación, para aprender e  
acercarse a outras culturas, que  
hai diversidade de linguas e  
mostra respecto por todas.   



 

 

 



 

 

 Uso e formación do past 
continuous.  

 Fonética / ɑ: / e / ɒ /.  

 Expresar accións  
progresivas: past continuous e 
present continuous.  

 Falar do futuro: present 
continuous.  

 Falar do futuro: going to+ 
verb.  

 Falar do futuro: will.  

 Expresar predicións 
meteorolóxicas.  

 Costumes relacionados 
coas vacacións de verán 
no Reino Unido.  

lingua estándar, con estruturas 
simples e léxico de uso moi 
frecuente, articulados con 
claridade e lentamente e 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos, sobre temas 
habituais e concretos 
relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotiáns 
predicibles ou relativos a áreas 
de necesidade inmediata nos 
ámbitos persoal, público e 
educativo, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas 
e non distorsionen a mensaxe, 
que se poida volver escoitar o 
devandito ou pedir confirmación 
e conte con apoio visual ou 
cunha clara referencia 
contextual.  

 B1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
básicas máis adecuadas 
para a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial ou 
os puntos principais do 
texto.   B1.3. Utilizar 
as indicacións do contexto 
e da información contida 
no texto para facerse 
unha idea dos significados 
probables de palabras e 

expresións que se descoñecen.    

 B1.4. Discriminar patróns como, por 
exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o 
tempo libre, a descrición dun obxeto ou un 
lugar.  

 PLEB 1.6. Comprende as ideas  CAA  

principais de presentacións sinxelas e 
ben estructuradas sobre temas 
familiares ou do seu interese (por 
exemplo, música, deporte etc), a 
condición de que conte con imaxes e 
ilustracións e se fale de maneira lenta e 
clara.  

 PLEB1.7. Comprende o sentido  CCL xeral 

e o esencial e distingue os  CAA cambios 
de tema de programas de televisión ou 
doutro material audiovisual e multimedia 
dentro da sua area de interese (p. e. Nos 
que se entrevista a mozos e mozas ou 
persoaxes coñecidas sobre temas cotiás 
(porexemplo, o que lle gusta facer no seu 
tempo libre) ou nos que se informa sobre 
actividades de lecer (teatro, cinema, eventos 
deportivos, etc  



 

 

sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entoación 
básicos e 
recoñecer os 
significados e 
intencións 
comunicativa
s xerais 
relacionados 
con estes.  

 B2.1. Participar de maneira simple e 
comprensible en conversas moi breves 
que requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade 
inmediata ou sobre temas moi 
familiares (un mesmo, a contorna 
inmediata, persoas, lugares, obxectos 
e actividades, gustos e opinións), nun 
rexistro neutro ou informal, utilizando 
expresións e frases sinxelas e de uso 

moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con 
conectores básicos, aínda que en ocasións a pronuncia non 
sexa moi clara, sexan evidentes as pausas e titubeos e sexa 
necesaria a repetición, a paráfrase e a cooperación da persoa 
interlocutora para manter a comunicación.   B2.2. Coñecer e 
saber aplicar as estratexias básicas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, utilizando, p. 
e., fórmulas e linguaxe  

 PLEB2.1. Fai presentacións  CCL breves e sinxelas, 

previamente  CAA  

preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu 
interese (presentarse e presentar a outras persoas; dar 
información básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa 
clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais 
actividades do seu día a día; describir brevemente e de 
maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o 
aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar 
un tema que lle interese (o seu grupo de música 
preferido); dicir o que lle gusta e non lle gusta e dar a súa 
opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e 
entoación comprensible.  



 

 

 



 

 

breves e sinxelos, en 
lingua  servizos e lugares públicos.  

estándar e cun léxico de alta  

frecuencia, e nos que o tema  PLEB3.2. Comprende  CCL tratado e o tipo de texto 

resulten información esencial e localiza  CAA  

moi familiares, cotiáns ou de  información específica en material 
necesidade inmediata, a  informativo sinxelo como menús, condición 
de que se poida reler  horarios, catálogos, listas de prezos, o que 
non se entendeu, que se  anuncios, guías telefónicas,  

poida consultar un dicionario e  publicidade, folletos turísticos,  

conte con apoio visual e  programas culturais ou de eventos contextual. 
 etc.  

 B3.2. Coñecer e saber  PLEB3.4. Comprende o    CCL 
aplicar as estratexias básicas esencial e os puntos principais de    
 CAA máis adecuadas para a  noticias breves e artigos de revistas 
comprensión do sentido xeral, a para mozas e mozos que traten 
temas información esencial ou os  que lle sexan familiares ou sexan do 
puntos principais do texto.  seu interese (deportes, grupos   B3.3. 
Inferir do contexto e musicais, xogos de ordenador).  

da información contida no texto  

os significados probables de    PLEB3.5. Comprende o    CCL palabras e 
expresións que se  esencial de historias breves e ben    CAA descoñecen. 
 estruturadas e identifica os e as   

 B3.4. Recoñecer os  personaxes principais, a condición de 
signos ortográficos básicos (p. e. que a imaxe e a acción conduzan gran 
punto, coma), así como  parte do argumento (lecturas símbolos de 
uso frecuente (p. e. adaptadas, cómics etc.).  

☺, @, ₤), e identificar os  PLEB3.6. Emprega de forma   CCL significados e intencións    

axeitada os signos ortográficos 
comunicativas xerais básicos (p. e. punto, coma), así como relacionados 
con estes.  

símbolos de uso frecuente (p. e. ☺,  



 

 

 B4.1. Construír, en papel  @, 
₤). ou en soporte electrónico, textos  

moi curtos e sinxelos,  PLEB4.2. Escribe  CCL  

compostos de frases simples  correspondencia persoal breve e  



 

 
 



 

 
 



 

  

repertorio limitado dos seus  
expoñentes máis habituais, así  
como os patróns discursivos  
básicos (p. e. inici o e peche  
conversacional, ou os puntos  
dunha narración esquemática,  
inicio e peche dunha carta, ou os  
puntos dunha descrición  

esquemática).   

   B5.4. Recoñecer os  
significados máis comúns  
asociados ás estruturas  
sintácticas básicas propias da  
comunicación oral   ou escrita (p.  
e estrutura interrogativa para  

demandar información).   

   B5.5. Recoñecer un  
repertorio limitado de léxico oral  
ou escrito de alta frecuencia  
relativo a situacións cotiás e  
temas habituais e concretos  
relacionados coas propias  
experiencias, nec esidades e  
intereses.      

   B5.6. Cumprir a función  
comunicativa principal do texto  
p. e. unha felicitación, un  ( 

intercambio de información, ou  
un ofrecemento), utilizando un  
repertorio limitado dos seus  
expoñentes máis frecuentes e  
de patróns discursivos bási cos  
p. e. saúdos para inicio e  ( 

despedida para peche en  
conversas ou en  



 

  

correspondencia, ou unha  
narración esquemática  

desenvolvida en puntos.   

     B5.7. Cumprir a función  
comunicativa principal do texto  
escrito (p. e. unha felicitación, un  
intercambio de info rmación, ou  
un ofrecemento), utilizando un  
repertorio limitado dos seus  
expoñentes máis frecuentes e  
de patróns discursivos básicos  

). p. e. saúdos (   

   B5.8. Manexar estruturas  
sintácticas básicas (p. e. enlazar  
palabras ou grupos de palabras  
con conectores bá sicos como  

“e”, entón”, “pero”, “porque”),  
aínda que se sigan cometendo  
erros básicos de maneira  
sistemática en, p. e., tempos  
verbais ou na concordancia.   

   B5.9. Coñecer e utilizar  
un repertorio limitado de léxico,  
tanto oral como escrito, de alta  
frecuenci a relativo a situacións  
cotiás e temas habituais e  
concretos relacionados cos  
propios intereses, experiencias e  
necesidades.   

   B5.10. Iniciar e rematar as  
interaccións adecuadamente en  
situacións reais ou simuladas en  
contextos menos dirixidos.   

   B5.11. Compar ar  



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

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  
horarios, hábitos,  ( 

festividades…).   

   B5.12.  Indagar a  
realidade plurilingüe e  
multicultural das familias e da  
súa contorna, e identificar  
semellanzas e diferenzas,  
evitando os estereotipos.   

   B5.13. Establecer  
similitudes e diferenzas das  
linguas que hai na aula ou na  

súa contorna máis próxima.   

   B5.14.   Valorar as linguas  
como un instrumento de  
comunicación, para aprender e  
acercarse a outras culturas, que  
hai diversidade de linguas e  
mostra respecto por todas.   

  



 

 

  
As medidas de atención para a diversidade dos alumnos  

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo coa LOMCE é a atención para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa 

exercida sobre o mesmo grupo de alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un deles, as súas 

capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino.  

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para que tódolos alumnos poidan alcanzar os 

obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención 

para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar estas diferenzas, presentando as 

mesmas actividades de forma diferente ás actividades propostas no libro do alumno e no caderno.   

Nun dos grupos de 6º temos un caso de TDAH. Tras revisar o protocolo compróbase que as medidas a tomar non distan da forma habitual de traballar 

esta materia polo que non supón unha variación no desenvolvemento das sesións.  

As medidas que non se poden esquecer son as seguintes:  

- Os alumnos estarán sentados cerca da mesa do profesorado e ao lado de compañeiras ou compañeiros que lles sirvan de modelo de tranquilidade, 

de orde e de axuda  

- Enriba da mesa só estarán os materiais que necesite para realizar a tarefa.  

- Nos traballos en grupo buscaranse nenos e nenas que axuden a manter a súa concentración e tranquilidade  

- Á hora de organizar as sesión é importante : Alternar actividades teóricas con traballo práctico. • Antes de empezar unha actividade, hai que 

explicala de xeito claro e sinxelo, e asegurarse de que a entendeu todo o alumnado. • Utilizar estratexias para captar a atención inicial como 

cambios de entoación, xesticulación e dramatización. • Segmentar as actividades longas e limitar o número destas (mellor facer tres correctas ca 

cinco incorrectas). • Supervisar frecuentemente a realización, para reforzar positivamente ou para reconducir a execución ou as distraccións. • 

Utilizar reforzos e apoios visuais na instrución oral. • Combinar actividades máis estimulantes con outras menos motivadoras. • Variar os exercicios, 

para que non se aburra. • Conseguir a colaboración dun compañeiro ou dunha compañeira “responsable”, para que lle axude a comprender e a 

realizar as tarefas. • Utilizar reforzos positivos para motivar  

Neste grupo de 6º non contamos con máis casos dos que se fixera un diagnóstico, pero sempre poden aparecer casos nos que se pode necesitar 

un reforzó especial. Hai que estar alerta e telo en conta para tomar as medidas necesarias se chega o caso.   

De ser necesario tomar outras medidas haberá que ter en conta os seguintes criterios  



 

 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares apropiadas para os alumnos con necesidades educativas 

especiais  

As adaptacións se centrarán en:  

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe  

2. Metodoloxía máis personalizada  

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe  

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes  

5. Aumentar a atención orientadora  

6. Enriquecemento curricular  

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos  

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais de extensión adecuados ás necesidades destes 

alumnos para permitirlles alcanzar o seu máximo potencial.  

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración 

escolar e a recuperación do seu desfase para que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus estudos.  

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas de escolarización como de atención. Para os 

alumnos con discapacidade, tomaranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe 

graves, priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a imposibilidade de alcanzar un progreso 

suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou nos materiais considerados como tales.   

Cando as adaptacións non son suficientes, temos a diversificación curricular, por medio da cal un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do 

tronco común da etapa e empregar este tempo noutro tipo de actividades educativas, ben como as ofertas en espazos opcionais, ben como actividades 

deseñadas especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiría tendo en todo momento como referencia 

os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades.  

  
  
  
  
  
  



 

 

  
INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN   
  
Os instrumentos de avaliación utilizados para o idioma son:  

  

Test 1 : Nos que aparecerán todos os aspectos menos o oral.  

• Reading  

• Listening  

• Writing   

• Grammar Skills  

  

 

Test 2: Probas orais sobre a historia da unidade, situacións estudadas no tema ou cancións previamente traballadas.  

  

Actividades escritas: Controlarase o traballo diario feito no activity book ou os exercicios dixitais, segundo corresponda  

  

Outras actividades: Traballos de grupo ou individuais, presentacións, exposicións  

Observación na clase: De acordo co observado na clase o profesor poderá otorgar ata un punto para valorar o esforzo personal.  

  

 Ponderación dos elementos de avaliación  

Test 1 .- 40 %  

Test 2 .- 20%  

Test 3 .- 20%  

Actividades escritas.- 10 %  
Outras actividades.- 10 %  



 

 

  

Estas porcentaxes reflíctense no programa Aditio que se emprega como método de seguimento e control da evolución do alumnado. Este programa 

pode deseñarse de tal xeito que todas as variables aquí mencionadas poden ser reflectidas diariamente asegurando unha axeitada recollida de 

información, fidedigna e obxectiva, ademais de clara e visual e que, ao estar instalado na tableta do mestre, pode ser consultado por calquera familia 

que así o desexe.  

  

  

Incidencia da aplicación do alumnado na avaliación  

Durante a avaliación levarase un control diario para reflector as faltas de traballo ou material non xustificadas. As faltas acumuladas ao longo do 

trimestre implicarán un desconto que se aplicará á nota final destinada a aparecer no boletín. A incidencia rexistrarase de acordo con esta táboa:  

  

Nº de faltas  Puntos que se descontan  

1-2  0  

3  0.25  

4  0.50  

5  1  

6  1.5  

7  2  

   

  

  

  

  

  



 

 

Mínimos que han de acadarse para superar a materia.  

SEXTO DE PRIMARIA  

  

▪ PLEB1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, avisos).  

▪ PLEB1.5. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, 

por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou un lugar.  

▪ PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse 

e presentar a outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e intereses 

e as principais actividades do seu día a día; describir brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o aspecto 

exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema que lle interese (o seu grupo de música preferido); dicir o que lle gusta e non 

lle gusta e dar a súa opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación comprensible.  

▪ PLEB3.2. Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo sinxelo como menús, horarios, 

catálogos, listas de prezos, anuncios, guías telefónicas, publicidade, folletos turísticos, programas culturais ou de eventos etc.  

▪ PLEB3.3. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postais e tarxetas) breve e sinxela que trate sobre temas familiares 

como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou un lugar, a indicación da hora e o lugar 

dunha cita etc.  

▪ PLEB3.5. Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e identifica os e as personaxes principais, a condición de que a 

imaxe e a acción conduzan gran parte do argumento (lecturas adaptadas, cómics etc.).  

▪ PLEB4.1. Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais (por exemplo, para rexistrarse nas redes sociais, para 

abrir unha conta de correo electrónico etc.).  



 

 

▪ PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, postais, correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, 

felicita a alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa contorna inmediata (familia, amigos e amigas, 

afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai preguntas relativas a estes temas.  

▪ PLEB5.1. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa que traten sobre temas familiares como, 

por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou dun lugar.  

▪ PLEB5.3. Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos (teléfono, Skype) nas que se establece contacto social (dar as 

grazas, saudar, despedirse, dirixirse a alguén, pedir desculpas, presentarse, interesarse polo estado de alguén, felicitar a alguén), se 

intercambia información persoal e sobre asuntos cotiás, se expresan sentimentos, se ofrece algo a alguén, se pide prestado algo, queda 

con amigos e amigas ou se dan instrucións (p. e. como se chega a un sitio con axuda dun plano).  

  



 

ADDENDA                                                                                                                                                                                                                                                                

 

   Ante o inicio deste curso escolar e a confección da programación para o mesmo, 

esta vese condicionada pola necesidade de recuperación de obxectivos nos 

acadados polas causas  de todos coñecidas : a suspensión das clases presenciais 

o día 14 de marzo, a causa da pandemia e que condicionou o desenvolvemento 

do terceiro trimestre. 

 

  Por este motivo e como introdución a programación de Inglés para o curso 

2020/21 engado a seguinte consideración a fin de adaptar a mesma aos 

obxectivos non acadados no curso anterior. 

 

  Os contidos desta materia son circulares é dicir, dun curso para o seguinte os 

novos contidos consisten nunha ampliación dos acadados o curso anterior coa 

introdución de estándares un pouco mías complexos pero sempre na mesma liña 

durante toda a etapa educativa. 

 

   Por este motivo o incremento de contidos dun curso a outro é facilmente 

adaptable sen una variación substancial da programación para o curso en 

cuestión, por iso nesta introdución quero facer constar que presento una 

programación adecuada ao nivel de que cursa e coa referencia de retomar 

contidos, estándares e exercicios non realizados desde que se pechou a 

actividade presencial e a imposibilidade de incrementar contidos ata a finalización 

do curso escolar 2019/20. 

 

  Son consciente de que, como mínimo no primeiro trimestre, haberá que dedicar 

máis tempo do habitual aos contidos e as destrezas encaixadas neste período por 

iso a programación non varía neste sentido, o que varía é o tempo preciso para 

afondar no currículo e acadar as destrezas necesarias.  
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1. Introdución: 
Neste curso 2020/2021 o plurilingüismo é parte do noso centro. 

Sentímonos orgullosos e afortunados porque apostamos por unha ensinanza 

integral, innovadora e atractiva. Preocúpannos os nosos alumnos e alumnas e 

a súa axeitada preparación que consideramos debe ter en conta as dificultades 

dos tempos que corren. Apostamos polas linguas estranxeiras e solicitamos a 

implantación da materia de plástica en inglés, que se imparte, así , en todos os 

cursos de primaria. A nosa intención é, sobre todo, introducir o inglés como 

idioma vehicular para mellorar as destrezas dos alumnos. Nisto baseamos as 

nosas programacións. Pretendemos que sexa unha materia atractiva, máis se 

cabe do que podería ser en castelán, para aproveitar a dobre función que se 

nos ofrece. Contamos coa presenza dun auxiliar de conversa que nos axuda 

coa tarefa da lingua e , ademais , este curso , traballaremos no noso proxecto: 

OS ECOSISTEMAS NO MUNDO. Imos adicar un curso a traballar neste tema, 

conxuntamente co departamento de Normalización lingüística e o Equipo de 

Biblioteca . Queremos facer chegar aos nosos alumnos a grandeza e 

relevancia da nosa entorna, a necesidade de coidar do que nos rodea e a 

conciencia co medio ambiente.  

2. Obxectivos: 

2.1.- Obxectivos de educación primaria.  

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, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 
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 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.  

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua castelá e, se a 

houber, a lingua cooficial da Comunidade Autónoma, e desenvolver hábitos de 

lectura.  

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 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.   

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da 

información e a 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 dos outros, 

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.  
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m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos 

sexistas.  

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.  

2.2. Obxectivos de inglés na sección bilingüe: 

 Fomentar a adquisición e a aprendizaxe do inglés a través da área de 

Educación Artística. 

 Ampliar o uso da lingua inglesa a ámbitos distintos da aula de inglés.  

  Mellorar no emprego das cinco destrezas : escoitar, falar, ler, escribir e 

interactuar. 

 Adquisición de vocabulario específico, 

  Utilizar o idioma inglés como medio de comunicación e non só como 

materia curricular da área de lingua estranxeira. 

  Comprender o uso do idioma estranxeiro como realidade viva que 

permite a interrelación co mundo que nos rodea.  

2.3.Obxectivos xerais da área de plástica para 5º de educación 

primaria:  

 Desenvolver unha actitude participativa e democrática en actividades de 

grupo, achegar os puntos de vista e intereses propios respectando as 

opinións diferentes á propia e asumir as responsabilidades que lle 

correspondan na planificación e realización das actividades.  

  Desenvolverse de xeito autónomo na experiencia diaria, establecendo 

relacións de grupo en distintos ámbitos e valorando as relacións 

afectivas e as vantaxes que ofrece a colaboración do grupo.  
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  Desenvolver actitudes favorables á igualdade de oportunidades para 

todas as persoas independentemente do seu sexo, raza ou 

nacionalidade.  

 Comprender e producir con fluidez mensaxes orais e escritas, en galego, 

en castelán e neste caso tamén en inglés, atendendo a diferentes 

intencións e contextos da comunicación.  

 Comprender e producir mensaxes sinxelas nunha lingua estranxeira co 

fin de poder participar en situacións de comunicación propias da vida 

cotiá que requiran o emprego de dita lingua.  

 Coñecer as particularidades do patrimonio natural, histórico e artístico de 

Galicia e valorar a necesidade de participar de xeito activo na súa 

protección e conservación para asegurar a súa sostibilidade e o seu 

traspaso ás xeracións futuras.  

  Valorar a contribución á nosa cultura de diferentes personalidades da 

historia e da cultura galegas.  

 Familiarizarse co emprego das novas tecnoloxías como medio para 

redactar, recibir e transmitir información.  

  Utilizar os medios de expresión verbal, corporal, plástica, musical e 

matemática nos contextos de comunicación propios, explotando as 

posibilidades creativas que as relacións entre eles poden ofrecer.  

  Apreciar e gozar as manifestacións artísticas do patrimonio cultural, así 

como a produción de obras propias.  

 Desenvolver e apreciar hábitos de saúde e benestar e reflexionar sobre 

as repercusións de determinadas condutas sobre a saúde e a calidade 

de vida, co fin de conseguir unha vida sa e equilibrada 

3. Competencias clave: 
Nesta área desenvolveremos tódalas competencias pero de xeito 

especial as seguintes:  

1.Conciencia e expresións culturais: 

- Analizar e describir as características dalgunhas obras artísticas da 

pintura, da escultura e da arquitectura.  
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- Valorar as diversas manifestacións artísticas e a necesidade de 

conservar o patrimonio artístico e cultural.  

- Representar a figura humana, as súas posturas e expresións mediante 

o emprego de diversas técnicas plásticas.  

- Identificar e clasificar as cores en primarias, secundarias ou terciarias e 

representar o círculo cromático. 

- Aplicar diversas técnicas plásticas e utilizar diferentes instrumentos 

para representar a perspectiva, distintos planos e o volume dos corpos. 

 - Recoñecer e utilizar os recursos gráficos do cómic.  

2.Sentido de iniciativa e espírito emprendedor:  

- Diferenciar os estados de ánimo e saber comunicar emocións, 

sentimentos e sensacións.  

- Aplicar a imaxinación e a creatividade no deseño e na realización das 

producións plásticas propias.  

- Planificar e emprender procesos de decisión para resolver situacións e 

deseñar as propias producións. 

 - Utilizar de xeito autónomo os materiais de expresión plástica e 

exercitar a destreza manual.  

- Expresar gustos, preferencias, intereses e opinións persoais. 

3.Competencias sociais e cívicas: 

 - Respectar as normas básicas que facilitan a convivencia e a 

comunicación. 

 - Participar nas actividades colectivas e desenvolver habilidades sociais 

para relacionarse cos demais.  

- Recoñecer o valor d a diferenza e rexeitar as condutas discriminatorias.  
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- Reflexionar sobre a necesidade da participación cidadá nos procesos 

de reciclaxe.  

- Demostrar interese e respecto polas manifestacións artísticas doutras 

culturas.  

- Promover as actitudes cívicas no uso dos espazos públicos. 

 - Recoñecer o valor da diferenza e fomentar o interese polas 

manifestacións artísticas doutras culturas.  

- Reflexionar sobre os fins publicitarios e desenvolver un espírito crítico 

ante as prácticas consumistas. 

 4.Competencia para aprender a aprender:  

- Adquirir o hábito de revisar e avaliar o propio traballo realizado. 

 - Desenvolver a capacidade de seguir os pasos indicados nunhas 

instrucións.  

- Realizar bosquexos e deseños previos dos obxectos que se pretenden 

representar.  

- Clasificar diversos obxectos a partir das semellanzas e das diferenzas 

entre eles.  

5. Competencia en comunicación lingüística (castelán, galego e 

inglés): 

 - Representar o contido dun texto mediante a realización dun debuxo. 

 - Desenvolver a capacidade descritiva a través da expresión oral e 

escrita.  

- Comprender o contido de diversos tipos de texto.  

- Interpretar e utilizar os recursos propios da linguaxe do cómic.  
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- Comprender o contido de diversos tipos de texto e interpretar as 

instrucións dun proceso. 

4. Contidos: 

-Bloque 1. Educación audiovisual. Está dedicado ao estudo da imaxe en 

todas as súas manifestacións, tanto visual como audiovisual. Neste bloque ten 

moita importancia a contribución que fan as tecnoloxías da información e da 

comunicación (TIC) ao mundo da imaxe.  

-Bloque 2. Expresión artística. Este bloque recolle a exploración dos 

elementos propios da linguaxe plástica e visual, así como o tratamento dos 

materiais. Abrangue tamén as posibilidades para expresar o sentido e o 

percibido con creacións artísticas propias, despois da planificación.  

-Bloque 3. Debuxo xeométrico. Atopamos aquí un desenvolvemento gráfico 

dos coñecementos adquiridos na área de matemáticas, no epígrafe de 

xeometría, polo que a competencia matemática e científico-tecnolóxica estará 

moi presente. 

Resumo dos contidos para 6º de primaria que se distribuirán ap longo dos 

tres trimestres académicos a través de autores, lugares de relevancia e 

aplicando técnicas e variedade de instrumentos: 

-Imaxes fixas e en movemento da súa contorna e a súa clasificación. 

-Análise da terminoloxía axeitada das imaxes fixas atendendo ao tamñaño, 

volume, elementos básicos (puntos, rectas, planos, iluminación, fondo...). 

-Elaboración de carteis, guías, programas de mano... con diversas informacións 

coidando os aspectos plásticos así como á súa intención comunicativa. 

-Manexo de programas informáticos sinxelos para elaborar e retocar imaxes 

dixitais (pegar, copiar, modificar tamaño, cor, contrastes...).  

-Uso do punto, a liña, o plano e a cor para representar a contorna próximo e o 

imaxinario con diferentes materiais e técnicas plásticas.  
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-Distinción e explicación das características da cor: luminosidade, saturación... 

-Organización do espazo das súas producións bidimensionais usando 

conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción. 

-Utilización de técnicas de debuxo e pictóricas ,as axeitadas coidando o 

material e desenvolvendo o gusto pola axeitada presentación de traballos. 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

▪ j 

▪ e  

▪ b  

▪ B1.1. Indagación e apreciación das 

posibilidades plásticas e expresivas dos 

elementos naturais e artificiais do contexto 

próximo. 

▪ B1.2. O contexto natural, artificial e 

artístico: posibilidades plásticas dos 

elementos naturais e o seu uso con fins 

expresivos.  

▪ B1.3. Elaboración de protocolos para a 

observación sistemática de aspectos, 

calidades e características notorias e sutís 

das imaxes.  

▪ B1.1. Formular opinións cun criterio 

estético, oralmente ou por escrito, que 

expresen o respecto e a riqueza das 

achegas que ofrecen as manifestacións 

artísticas (plásticas, visuais ou 

musicais), apreciando as texturas, as 

formas, as liñas, as medidas e as cores.  

▪ EPB1.1.1. Observa e explica aspectos, calidades 

e características das obras artísticas seguindo un 

protocolo.  

▪ CCL  

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción 

visual para interpretar imaxes.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB1.1.3. Reflexiona sobre o proceso de 

elaboración dunha composición plástica. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos 

plásticos nas imaxes e nas composicións 

plásticas. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas entre as formas 

xeométricas do seu contexto próximo.  

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, 

formas, cores e materiais aplicados sobre 

soportes distintos. 

▪ CCEC 

▪ CCL 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ j 

▪ e 

▪ b 

▪ B1.4. Indagación sobre o uso artístico dos 

medios audiovisuais e tecnolóxicos para o 

traballo con fotografías.  

▪ B1.5. Documentación sobre a evolución da 

fotografía e valoración das posibilidades do 

formato dixital actual.  

▪ B1.6. Valoración do cine de animación 

como ferramenta de aprendizaxe. 

▪ B1.7. Secuenciación dunha historia, unha 

novela e unha canción, con imaxes e 

textos explicativos.  

▪ B1.8. Elaboración de carteis aplicando 

coñecementos plásticos e audiovisuais.  

▪ B1.9. Iniciación a sinxelas obras de 

animación tendo en conta o son, a 

montaxe, o guión e a realización. 

▪ B1.2. Aproximarse á lectura, a análise e 

a interpretación da arte e as imaxes 

fixas e en movemento nos seus 

contextos culturais e históricos, 

comprendendo de maneira crítica o 

significado e a función social, con 

capacidade para elaborar imaxes novas 

a partir dos coñecementos adquiridos. 

▪ EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e utilizando 

a terminoloxía axeitada imaxes fixas atendendo 

ao tamaño, ao formato e aos elementos básicos 

(puntos, rectas, planos, cores, luz e función). 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.2.2 Coñece a evolución da fotografía desde 

o branco e negro á cor, do formato de papel ao 

dixital, e valora as posibilidades que trae consigo 

a fotografía. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.2.3. Recoñece os temas da fotografía. ▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB1.2.4. Realiza fotografías utilizando medios 

tecnolóxicos, analizando a posteriori a adecuación 

do encadramento ao propósito inicial. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ EPB1.2.5. Recoñece o cine de animación como 

un xénero do cine e comenta o proceso 

empregado para a creación, a montaxe e a 

difusión dunha película de animación, realizado 

tanto coa técnica tradicional como coa técnica 

actual. 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ EPB1.2.6. Secuencia unha historia en viñetas nas 

que incorpora imaxes e textos, seguindo o patrón 

do cómic. 

▪ CCEC 

▪ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de animación 

para familiarizarse cos conceptos elementais da 

creación audiovisual: guión, realización, montaxe, 

son. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ j 

▪ i 

▪ a 

▪ B1.10. Valoración dos medios de 

comunicación e das novas tecnoloxías da 

información e da comunicación como 

instrumentos de coñecemento, produción e 

satisfacción.  

▪ B1.11. Uso das tecnoloxías da información 

e da comunicación para coñecer as 

manifestacións do patrimonio cultural e 

artístico dos pobos (autores e autoras, 

obras e documentación).  

▪ B1.12. Uso intencionado da imaxe como 

instrumento de comunicación. 

▪ B1.13. A protección de datos. Dereito á 

propia imaxe.  

▪ B1.3. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación  de xeito 

responsable para a busca, creación e 

difusión de imaxes fixas e en 

movemento. 

▪ EPB1.3.1. Manexa programas informáticos 

sinxelos de elaboración e retoques de imaxes 

dixitais (copiar, pegar, modificar tamaño, cor, brilo, 

contraste, …) que lle serven para a ilustración de 

textos. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ EPB1.3.2. Coñece os protocolos de actuacións 

para a difusión de imaxes propias ou alleas, e 

respecta a propiedade intelectual de cada 

persoa.. 

▪ CSC 

▪ CD 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.1. Aplicación de recursos gráficos para 

a expresión de emocións, ideas e accións. 

▪ B2.2. Disposición á orixinalidade, a 

espontaneidade e a plasmación de ideas, 

▪ B2.1. Realizar producións plásticas  

seguindo pautas elementais do proceso 

creativo, experimentando, recoñecendo 

e diferenciando a expresividade dos 

▪ EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou 

pictóricas máis axeitadas para as súas creacións,  

manexando os materiais e instrumentos de forma 

adecuada, coidando o material e o espazo de uso. 

▪ CCEC 

▪ CAA CCEC 

▪ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

sentimentos e vivencias de forma persoal e 

autónoma, na creación dunha obra 

artística.  

▪ B2.3. Recreación de espazos, aplicando 

conceptos artísticos básicos (equilibrio e 

composición). 

diversos materiais e técnicas pictóricas  

e elixindo as máis axeitadas para a 

realización da obra prevista. 

▪ EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten 

emocións básicas (calma, violencia, alegría, 

tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para 

cada caso (claroscuro, puntos, liñas, cores etc.). 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, 

accións e situacións.  

▪ EPB2.1.4. Experimenta con materiais e texturas 

gráficas con creatividade e soltura.  

▪ EPB2.1.5. Valora os elementos e os recursos 

empregados para alcanzar o efecto que máis se 

axuste ás propias necesidades.  

▪ EPB2.1.6. Distingue e explica as características 

da cor en canto a súa luminosidade, tono e 

saturación, aplicándoas cun propósito concreto 

nas súas producións. 

▪ EPB2.1.7. Obtén diversas texturas a partir da 

aplicación da cor.  

▪ EPB2.1.8. Executa composicións pareadas nas 

que aparecen as cores complementarias 

respectivas. 



 

 14 Programación de Plástica 6º EP. 
CEIP SAN MARCOS 2020-2021 
Sara Rodríguez Pereiro 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do 

contexto con dimensións, proporcións, tamaños e 

cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.). 

▪ EPB2.1.10. Explica coa terminoloxía aprendida o 

propósito dos seus traballos e as características 

dos mesmos.  

▪ j 

▪ b  

▪ B2.4. Análise das formas de 

representación de volume.  

▪ B2.5. Elaboración de obxectos 

tridimensionais con distintos materiais. 

▪ B2.6. Comparación entre as formas que 

adopta a representación do espazo en 

diferentes áreas ou ámbitos. 

▪ B2.2. Representar volumes utilizando 

recursos como cores, claroscuros, corte, 

dobra e encartado. 

▪ EPB2.2.1. Representa con claroscuro a sensación 

espacial de composicións volumétricas sinxelas.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.2.2. Experimenta coa superposición de 

planos para crear volumes. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.2.3. Utiliza a liña horizontal como elemento 

expresivo para proporcionar sensación de 

profundidade.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.2.4. Fai obxectos tridimensionais utilizando 

o recorte, o encartado e o pegado de pezas de 

diversas formas, utilizando diversos tipos de 

materiais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 



 

 15 Programación de Plástica 6º EP. 
CEIP SAN MARCOS 2020-2021 
Sara Rodríguez Pereiro 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ d  

▪ j 

▪ B2.7. Coñecemento e valoración de 

identificadores artísticos de diferentes 

culturas. 

▪ B2.8. Interese por coñecer producións do 

patrimonio cultural e artístico dos pobos.  

▪ B2.9. Valoración do patrimonio cultural e 

artístico para a satisfacción con eles e para 

a súa conservación.  

▪ B2.10. Elaboración de documentos 

relacionados con obras, creadores e 

creadoras, e manifestacións artísticas. 

▪ B2.3. Coñecer as manifestacións 

artísticas máis significativas que forman 

parte do patrimonio artístico e cultural, e 

adquirir unha actitude de respecto e 

valoración dese patrimonio.  

▪ EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as 

manifestacións artísticas máis importantes do 

patrimonio cultural e artístico español, 

nomeadamente aquelas que foron declaradas 

Patrimonio da Humanidade. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades que ofrecen 

os museos de coñecer obras de arte expostas 

neles e goza con elas.  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EPB2.3.3. Coñece algunha profesión do ámbito 

artístico, interésase polas características do 

traballo de artistas e artesáns ou artesás, e goza 

como público coa observación das súas 

producións.  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ i 

▪ j 

▪ b 

▪ B2.11. Emprego dos medios audiovisuais e 

novas tecnoloxías da información e da 

comunicación para o tratamento de 

imaxes, deseño, animación e difusión dos 

traballos elaborados.  

▪ B2.12. Preparación de documentos propios 

da comunicación artística.  

▪ B2.4. Utilizar as TIC para a busca e 

tratamento de imaxes, como 

ferramentas para deseñar documentos.  

▪ EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e 

da comunicación como fonte de información e 

documentación para a creación de producións 

propias.  

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ EPB2.4.2. Manexa programas informáticos 

sinxelos de elaboración e retoques de imaxes 

dixitais (copiar, pegar; modificar tamaño, cor, 

brillo, contraste etc.) que serven para a ilustración 

de textos.  

▪ CD 

▪ CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ EPB2.4.3. Elabora e prepara documentos propios 

da comunicación artística (carteis, guías ou 

programas). 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ a 

▪ b  

▪ j  

▪ B2.13. Elaboración de producións plásticas 

utilizando técnicas mixtas, elixindo as 

técnicas, os instrumentos e os materiais de 

acordo coas súas características e coa súa 

finalidade.  

▪ B2.14. Asunción de responsabilidade no 

traballo propio (constancia e esixencia 

progresiva) e no traballo cooperativo 

(respecto polas achegas e as disposicións 

das demais persoas).  

▪ B2.15. Realización individual ou en grupo, 

con establecemento de momentos de 

revisión e de reflexión sobre o proceso 

seguido. 

▪ B2.5. Realizar producións plásticas, 

participando con interese e aplicación 

no traballo individual ou de forma 

cooperativa, respectando os materiais, 

os utensilios e os espazos, 

desenvolvendo a iniciativa e a 

creatividade, e apreciando a correcta e 

precisa realización dos exercicios e das 

actividades, a orde e a limpeza, o 

respecto polas normas, as regras e 

os/as compañeiros/as.  

▪ EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de 

escoller as técnicas e os instrumentos máis 

axeitados para conseguir unha finalidade 

determinada.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB2.5.2. Respecta os materiais, os utensilios e 

os espazos.  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EPB2.5.3. Amosa interese polo traballo individual 

e colabora no grupo para a consecución dun fin 

colectivo, respectando as iniciativas de cada 

compañeiro ou compañeira.  

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades 

propostas, apreciando a realización correcta, 

precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das 

actividades. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CAA 

BLOQUE 3. DEBUXO XEOMÉTRICO 

▪ g 

▪ b 

▪ j  

▪ B3.1. Elaboración de composicións 

plásticas partindo de conceptos 

xeométricos da realidade do alumnado.  

▪ B3.1. Identificar conceptos xeométricos 

na realidade que rodea o alumnado, en 

relación cos conceptos xeométricos 

▪ EPB3.1.1. Identifica os conceptos de 

horizontalidade e verticalidade, e utilízaos nas 

súas composicións con fins expresivos. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ B3.2. Uso da cuadrícula para coñecer e 

comprender o termo de escala. 

▪ B3.3. Apreciación das posibilidades 

plásticas e expresivas das estruturas 

xeométricas.  

▪ B3.4. Construción de estruturas e 

transformación de espazos usando nocións 

métricas e de perspectiva. 

▪ B3.5. Uso dos instrumentos básicos do 

debuxo xeométrico para compor unha 

creación artística partindo dos polígonos 

elementais.  

recollidos na área de matemáticas coa 

súa aplicación gráfica. 
▪ EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e 

perpendiculares, usando o escuadro e o cartabón. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.3. Utiliza a regra considerando o 

milímetro como unidade de medida habitual 

aplicada ao debuxo técnico. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.4. Suma e resta segmentos utilizando a 

regra e o compás. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EPB3.1.5. Calcula graficamente a mediatriz dun 

segmento utilizando a regra e o compás. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EPB3.1.6. Traza círculos co compás coñecendo o 

raio. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EPB3.1.7. Divide a circunferencia en dúas, tres, 

catro e seis partes iguais, utilizando o material 

propio do debuxo técnico. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EPB3.1.8. Aplica a división da circunferencia á 

construción de estrelas e elementos florais aos 

que posteriormente lles dá cor.  

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ EPB3.1.9. Continúa series con motivos 

xeométricos (rectas e curvas) utilizando unha 

cuadrícula propia facilitada cos instrumentos 

propios do debuxo técnico. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB3.1.10. Suma e resta ángulos de 90, 60, 45 e 

30 graos utilizando o escuadro e o cartabón. 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.11. Analiza a realidade descompóndoa en 

formas xeométricas básicas e trasladándoa a 

composicións bidimensionais. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ EPB3.1.12. Identifica nunha obra bidimensional 

formas xeométricas simples.  

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ EPB3.1.13. Realiza composicións utilizando 

formas xeométricas suxeridas polo ou pola 

docente. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ EPB3.1.14. Coñece e comprende o termo de 

escala e é capaz de aplicalo cambiando a escala 

dun debuxo sinxelo mediante o uso de cuadrícula. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e constrúe os 

polígonos elementais, apreciando as súas 

diferenzas e similitudes. 

▪ CMCET 

▪ CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO SEXTO 

Obxectivo

s 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competencias 

clave 

▪ j 

▪ g 

▪ b 

▪ B3.6. Exploración e uso adecuado do 

material de debuxo técnico, coa finalidade 

de atopar o máis apropiado para o 

resultado final. 

▪ B3.2. Iniciarse no coñecemento e no 

manexo dos instrumentos e dos 

materiais propios do debuxo técnico, e 

empregalo adecuadamente. 

▪ EPB3.2.1.Coñece e aprecia o resultado da 

utilización correcta dos instrumentos de debuxo, e 

valora a precisión dos resultados.  

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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5. Metodoloxía – Conexión do inglés coa plástica:  
Temos que ter en conta que, xa que este proxecto se vai levar a cabo , 

os alumnos e alumnas xa dispoñen dun amplo vocabulario para expresarse en 

lingua inglesa. É por iso que hai moitísimas palabras propias da área de 

plástica que xa empregan con normalidade na área de lingua inglesa, tales 

como: cut, fold, colour, crayon, scissors, draw, picture, pencil, painting, rubber, 

ruler, glue, brush… Deste xeito xa contamos cunha importante base para 

comezar a nosa andaina neste novo reto. Despois, ó longo do curso irase 

ampliando este vocabulario de acordo coas necesidades que vaian xurdindo. 

Hai que destacar que moitas das actividades a realizar na área de plástica 

estarán directamente relacionadas con festas ou celebracións que se leven a 

cabo no centro polo que o vocabulario e o traballo a facer xirará en torno a 

estes acontecementos (O Samaín, Halloween para o mundo anglosaxón; o 

nadal, o entroido, a paz, as letras galegas…) Na área de plástica 

aproveitaranse ao máximo todo este tipo de actividades para contribuír con 

carteis, decoracións, e demais, de maneira que os titores, o profesor de 

plástica e todo o centro en xeral coordinaranse para centrar os traballos 

conforme a intereses comúns. Isto será un punto máis dentro da relevancia da 

sección bilingüe que abrirá aínda máis o camiño da lingua inglesa como medio 

de comunicación. 

É de destacar a situación sanitaria que temos que afrontar como 

sociedade este curso académico, e polo tanto, que nos afectará dun xeito moi 

directo no proceso de ensino-aprendizaxe a nivel metodolóxico especialmente 

ao non poder compartir material ou realizar tarefas cooperativas, entre outras 

dinámicas.  

Distribución do alumnado: 

Curso Nº alumnado: 

6º A 21 

6º B 21 
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5.2. Materiais e recursos didácticos:  

Consultaranse libros específicos na lingua inglesa para que os alumnos 

e alumnas aprendan o vocabulario específico.  

 Visualizaranse vídeos relacionadas co tema a tratar.  

 Recurirase tamén aos titores que normalmente fan celebracións 

especiais e poden requerir a nosa axuda como mestres de plástica en inglés.  

Buscaranse recursos en diferentes webs que nos axuden a cumplir cos 

nosos obxectivos  

 Faremos algunha visita a lugares que poidan resultar interesantes para 

o noso proxecto céltico pero que aínda están por concretar (pode ser algún 

castro celta, o castelo de San Antón, o entorno da torre de Hércules…)  

Intentaremos conseguir a colaboración especial dalgún pai, nai ou calquera que 

poida aportar información sobre o tema a traballar e teña ganas de compartir 

un tempo connosco 

6. Avaliación da sección bilingüe: 
  Análise mensual da marcha deste proxecto en reunión de equipo de 

ciclo así como na C.C.P. (Comisión de Coordinación Pedagóxica). 

Trimestralmente avaliaranse os resultados de acordo co PXA.  

A finais de curso realizarase unha memoria cos resultados obtidos, as 

reflexións e as conclusións (figurarán os posibles puntos débiles que sexa 

necesario reforzar para o seguinte curso)  

Autoavaliación docente: 

ELEMENTOS A 

AVALIAR 

NON 

CONSEGUIDO 

CONSEGUIDO 

PARCIALMENTE 

CONSEGUIDO 

Programación 

didáctica 

   

Plans de mellora.    
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Medidas de atención 

á diversidade. 

   

Temas transversais.    

Obxectivos da 

materia. 

   

Competencias clave    

Práctica docente    

 

a)Técnicas de avaliación:  

• Observación continuada dentro e fóra da aula.  

• Observación indirecta levada a cabo a través da análise dos traballos 

individuais e colectivos.  

• Diálogos individuais e en gran grupo. 

 b)Instrumentos de avaliación:  

• Observación sistemática.  

• Cadernos e fichas.  

c) Criterios de calificación:  

Non só se terá en conta o traballo de plástica en si mesmo porque 

somos conscientes de que as destrezas naturais de cada alumno e alumna son 

diferentes, polo que seremos moi conscientes de valorar o esforzo e interese 

así coma o comportamento. 

 • 40% traballos realizados  

• 40% interese e esforzo  
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• 20% comportamento 
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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 6º cursos.
1. Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis próxima diferenciando entre

son, silencio e ruído.

2. Discriminar auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa, a casa e as

profesións) e do propio corpo.

3. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, intensidade

e timbre.

4. Valorar a importancia do silencio como parte da música.

5. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais propias

da súa contorna.

6. Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descritivas.

7. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións.

8. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto.

9. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións:

estrofa e refrán, e ostinato rítmico.

10. Interpretar sons con percusión corporal empregando a técnica de Kodaly para distinguir

a duración.

11. Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa agrupación por familias: metal,

madeira e parche.
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12. Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de negra) e non

convencionais.

13. Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais.

14. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario.

15. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza.

16. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: voces, corpo

e instrumentos.

17. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus protagonistas

18. Construir instrumentos musicais con materiais de reciclaxe.

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 SEXTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

BLOQUE 1. ESCOITA

▪ j
▪ b
▪ e

▪ B1.1. Audición de
música
contemporánea, e
investigación e
valoración das
posibilidades do son.

▪ B1.2. Identificación e
apreciación das
calidades dos sons do
contexto.

▪ B1.1. Utilizar a escoita
musical para indagar
nas posibilidades do
son, de maneira que
sirvan como marco de
referencia para
creacións propias.

▪ EMB1.1.1. Identifica, clasifica e
describe as calidades dos sons do
contexto natural e social, utilizando un
vocabulario preciso.

Identifica e clasifica  as calidades dos sons do
contexto natural e social, utilizando un vocabulario
adecuado

▪ CCEC
▪ CCL
▪ CAA

▪ EMB1.2.1. Distingue tipos de voces,
instrumentos, variacións e contrastes de
velocidade e intensidade, tras a escoita
de obras musicais, con capacidade para
emitir unha valoración destas.

Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións
e contrastes de velocidade e intensidade, tras a
escoita de obras musicais.

▪ CCEC
▪ CAA
▪ CCL

▪ b
▪ e
▪ o

▪ B1.3. Identificación e
apreciación de formas
musicais sinxelas.

▪ B1.4. Identificación a
través da escoita de
tipos de voces
(soprano, contralto,
tenor e baixo),
instrumentos,
variacións e
contrastes de
velocidade.

▪ B1.5. Valoración e
interese pola música
de diferentes épocas
e culturas,
nomeadamente a
galega.

▪ B1.2. Analizar a
organización de obras
musicais sinxelas e
describir os elementos
que as compoñen.

▪ EMB1.2.2. Interésase por descubrir
obras musicais de diferentes
características, e utilízaas como marco
de referencia para as creacións propias.

Interésase por descubrir obras musicais de
diferentes características.

▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

▪ EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre
as normas de comportamento en
audicións e representacións musicais.

▪ CSC
▪ CCEC

▪ h
▪ a
▪ d

▪ B1.6. Audición activa
e comentada de
música variada da
nosa cultura e doutras
culturas.

▪ B1.7. Actitude atenta,
silenciosa e
respectuosa durante a
audición de música
e/ou na asistencia a
representacións
musicais.

▪ B1.8. Indagación
sobre as normas que
regulan a propiedade
intelectual. Valoración
e presentación dos
resultados.

▪ B1.3. Coñecer
exemplos de obras
variadas da nosa e
doutras culturas, para
valorar o patrimonio
musical, valorando a
importancia do seu
mantemento e da súa
difusión, e do respecto
co que deben afrontar
as audicións e as
representacións.

▪ EMB1.3.2. Comprende, acepta e
respecta o contido das normas que
regulan a propiedade intelectual canto á
reprodución e a copia de obras
musicais.

Comprende  o contido das normas que regulan a
propiedade intelectual canto á reprodución e a
copia de obras musicais.

▪ CSC
▪ CCEC

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL

▪ j
▪ e
▪ k

▪ B2.1. Exploración das
posibilidades sonoras
e expresivas da voz.

▪ B2.1. Entender a voz
como instrumento e
recurso expresivo,
partindo da canción e
das súas posibilidades
para interpretar, crear
e improvisar.

▪ EMB2.1.1. Recoñece e describe as
calidades da voz a través de audicións
diversas, e recréaas.

Recoñece e describe as calidades da voz a través
de audicións diversas.

▪ CCEC
▪ CAA
▪ CCL

▪ j
▪ b
▪ d/a

▪ B2.2. Interpretación de
pezas con
instrumentos de aula
e/ou frauta doce.

B2.2. Interpretar
composicións sinxelas
que conteñan
procedementos musicais

▪ EMB2.2.1. Recoñece e clasifica
instrumentos acústicos e electrónicos,
diferentes rexistros da voz, e
agrupacións vocais e instrumentais.

Recoñece e clasifica algúns instrumentos
acústicos e electrónicos, rexistros da voz, e
agrupacións vocais e instrumentais traballadas

▪ CCEC
▪ CAA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

▪ EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical
para a interpretación de obras.

▪ CCEC

▪ EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical
convencional melodías e ritmos
sinxelos.

▪ CCEC

▪ EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e
instrumentais de diferentes épocas,
estilos e culturas para distintos
agrupamentos, con e sen
acompañamento

Interpreta pezas vocais e instrumentais  sinxelas
de diferentes épocas, estilos e culturas para
distintos agrupamentos, con e sen
acompañamento

▪ CAA
▪ CCEC

▪ EMB2.2.5. Coñece e interpreta
cancións de distintos lugares, épocas e
estilos, e valora a súa achega ao
enriquecemento persoal, social e
cultural.

Coñece e interpreta cancións de distintos lugares,
épocas e estilos, e comprende a súa achega ao
enriquecemento persoal, social e cultural.

▪ CAA
▪ CCEC

▪ EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo
das demais persoas e responsabilidade
no traballo individual e colectivo.

Amosa respecto polo traballo das demais persoas. ▪ CSC

▪ B2.3. Interpretación,
memorización e
improvisación guiada
de cancións a unha ou
varias voces,
desenvolvendo
progresivamente a
dicción, a afinación e a
técnica vocal. Canon.

▪ B2.4. Recoñecemento
de tipos de
instrumentos acústicos
e electrónicos,
agrupacións
instrumentais e vocais,
e rexistros da voz.

▪ B2.5. Utilización das
grafías convencionais
na lectura, na escritura
e na interpretación de
cancións e de pezas
instrumentais sinxelas.

▪ B2.6. Gravación e
rexistro das
interpretacións para
unha valoración e unha
análise posteriores.

▪ B2.7. Interese pola
mellora do proceso de
interpretación e do
resultado final.

▪ B2.8. Traballo
cooperativo, asumindo
as responsabilidades
que lle correspondan e

de repetición, variación e
contraste, en solitario ou
en grupo, mediante a voz
ou instrumentos,
utilizando a linguaxe
musical, asumindo a
responsabilidade na
interpretación en grupo e
respectando tanto as
achegas das demais
persoas como a persoa
que asuma a dirección.

▪ EMB2.2.7. Analiza as interpretacións
feitas, recoñece erros e amosa interese
por traballar para corrixilos.

Analiza as interpretacións feitase amosa interese
por traballar para corrixilos.

▪ CAA
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

respectando as
achegas das demais
persoas do grupo.

▪ EMB2.3.1. Procura información
bibliográfica, en medios de
comunicación e en internet sobre
instrumentos, compositores/as,
intérpretes e eventos musicais.

▪ CCEC
▪ CAA
▪ CD

▪ EMB2.3.2. Presenta e expón a
información de xeito claro, ordenado e
limpo en varios soportes.

Presenta e expón a información en varios
soportes.

▪ CAA
▪ CD
▪ CCL

▪ i
▪ j

▪ B2.9. Creación de
mensaxes musicais
con contido expresivo,
combinando elementos
sonoros e corporais
diversos.

▪ B2.10. Utilización dos
medios de
comunicación e de
internet para a procura
de información, en
soporte impreso e
dixital, sobre
instrumentos,
compositores/as,
intérpretes e eventos
musicais de interese.

▪ B2.11. Exploración das
posibilidades sonoras
e expresivas dos
medios audiovisuais e
tecnolóxicos para
comunicar. Creación
de cuñas radiofónicas
e videoanuncios.

▪ B2.12. Utilización dos
medios audiovisuais e
dos recursos
informáticos para a
sonorización de
imaxes, contos,

▪ B2.3. Explorar e utilizar
as posibilidades
sonoras e expresivas
de diferentes materiais,
instrumentos e
dispositivos
electrónicos.

▪ EMB2.3.3. Utiliza os medios
audiovisuais e recursos informáticos
para crear pezas musicais e para a
sonorización de imaxes e
representacións dramáticas.

Utiliza os medios audiovisuais  recursos
informáticos para a sonorización de imaxes e
representacións dramáticas.

▪ CD
▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

poemas e refráns,
dobraxe de películas
etc., e para a creación
de producións propias.

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA

▪ EMB3.1.1. Identifica o corpo como
instrumento para a expresión de
sentimentos e emocións, e como forma
de interacción social.

▪ CAA
▪ CCEC

▪ EMB3.1.2. Controla a postura e a
coordinación coa música cando interpreta
danzas.

Controla a postura con certa corrección e a
coordinación coa música cando interpreta
danzas.

▪ CCEC

▪ EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas
épocas e lugares, e valora a súa achega
ao patrimonio artístico e cultural.

Coñece danzas de distintas épocas e lugares ▪ CCEC

▪ EMB3.1.4. Reproduce e goza
interpretando danzas tradicionais
españolas, e entende a importancia da
súa continuidade e o traslado ás
xeracións futuras.

Reproduce danzas tradicionais españolas, e
entende a importancia da súa continuidade

▪ CSC
▪ CCEC

▪ j
▪ b
▪ h/d
▪ o

▪ B3.1. Identificación do
corpo como
instrumento.
Indagación e
valoración sobre as
posibilidades
expresivas e
comunicativas do
corpo en distintas
representacións
artísticas ou situacións
cotiás.

▪ B3.2. Valoración e
recoñecemento das
danzas e a súa
contribución ao noso
patrimonio artístico e
cultural.

▪ B3.3. Interpretación de
danzas coidando a
coordinación individual
e colectiva.

▪ B3.4. Invención de

▪ B3.1. Adquirir
capacidades
expresivas e creativas
que ofrecen a
expresión corporal e a
danza, valorar a súa
achega ao patrimonio,
e gozar coa súa
interpretación como
unha forma de
interacción social.

▪ EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo
que corresponden coa forma interna
dunha obra musical e supón unha orde
espacial e temporal.

Interpreta coreografías inventadas en grupo que
corresponden coa forma interna dunha obra
musical .

▪ CAA
▪ CCEC
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible C. clave

▪ EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas,
recoñece os erros e amosa interese por
mellorar o produto.

Recoñece os erros e amosa interese por mellorar
o produto.

▪ CAA

▪ EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo
e participa nel de xeito pracenteiro,
amosando confianza nas propias
posibilidades e nas das demais persoas.

Respecta o traballo en grupo amosando
confianza nas propias posibilidades e nas das
demais persoas

▪ CAA
▪ CSC

coreografías sinxelas
para cancións e pezas
musicais de diferentes
estilos.

▪ B3.5. Gravación e
rexistro das danzas
interpretadas. Análise
de valoración do
produto.

▪ EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais
persoas e colaboración con elas.

▪ 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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Esta programación foi elaborada segundo as directrices fixadas pola 

Comisión de Coordinación Pedagóxica do CEIP Plurilingüe San Marcos de 

Abegondo, aplicando a lexislación vixente da LOMCE e tendo en conta o 

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.  

 
 

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 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 
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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 

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 importan- 

tes á cultura e á sociedade galegas. 

 
 
 
 

1. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE  

 
No seguinte apartado aparece a aportación que esta área fai a cada unha das 

competencias, relacionándoo cos criterios de avaliación e cos estándares de aprendizaxe. 

 

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 
 
 

BLOQUE 1: O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 A incapacidade do ser 

humano para ser feliz 

reclama a salvación. 

1. Avaliar circunstancias que manifestan a 

imposibilidade da natureza humana para 

alcanzar a plenitude. 

 
1.1 Identifica e xulga situacións nas que recoñece a imposibilidad de ser 

feliz. 

 
 CL 

 CSC 

 A plenitude do ser 
2. Recoñecer e aceptar a necesidade dun 

Salvador para ser feliz. 

2.1 Busca, compara e comenta distintas expresións do desexo humano de 

salvación na literatura e música actuais. 

 CL, AA, 
SIEE, CEC 

humano está na relación 

con Deus. 

 
3. Interpretar signos, en distintas culturas, 

que evidencian que a plenitude humana 

alcánzase na relación con Deus. 

3.1 Descobre e explica por que os enterramentos, pinturas, ritos e 

costumes son signos da relación do home coa Divinidad. 

 CL 

 CD 

 CEC 

 
4. Recoñecer que a relación con Deus fai á 

persoa máis humana. 

4.1 Investiga e recolle acontecementos da historia onde se aprecia que o 

feito relixioso foi o motor de cambios para potenciar os dereitos 

humanos, a convivencia, o progreso e a paz. 

 CD 

 SIEE 

 CEC 

BLOQUE 2: A REVELACIÓN. DEUS INTENVEN NA HISTORIA 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 O pobo de Israel como 
 
 
 

1. Descubrir e apreciar a riqueza dos 

textos sapienciales na historia. 

1.1 Identifica e valora expresións recolleitas nos libros sapienciales 

que enriquecen e melloran á persoa. 

1.2 Investiga e contrasta a sabedoría popular con expresións da 

sabedoría de Israel emitindo un xuízo persoal. 

1.3 Propón, dialogando cos seus compañeiros , situacións e 

comportamentos onde se expresa a riqueza humana que aparece nos 

textos sapienciales. 

 

 CL 

 AA 

 CSC 

 CEC 

 SIEE 

depositario da 

sabedoría de Deus. 

 Os libros Sapienciales 

enriquecen á 

humanidade. 
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BLOQUE 3: XESUCRISTO, CUMPLIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN 

 
CONTIDOS 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 Xesucristo, desvela ao 

Pai.

 

 
 As tentacións de Xesús: 

obstáculo ao 

cumprimento do plan de 

Deus.

 

 
 Xesús envía aos 

discípulos para continuar 

coa súa misión salvífica.

1. Distinguir que a través Xesús 

atopamos a Deus. 

1.1 Busca nos discursos do evanxelio de Xoan frases que expresan a 

relación de Xesús co Pai e esfórzase por comprender o seu significado. 

1.2 Identifica e sintetiza os trazos que Jesús desvela do Pai nos 

discursos do evangelio de Xoan. 

 
 CL 

 AA 

2. Esforzarse por comprender que Xesús 

ten que vencer obstáculos externos para 

realizar a vontade de Deus. 

2.1 Extrapola as dificultades que tivo Xesús na súa vida para obedecer ao 

Pai con situacións que viven os seres humanos. 

 
 AA 

 CSC 

 

3. Comprender que a misión de Xesús 

continua na Igrexa. 

3.1 Localiza e explica a misión apostólica nas expresións de Xesús 

recolleitas nos evangelios sinópticos. 

 CL 

 CSC, CEC 

3.2 Constrúe un mapa comparativo das accións de Xesús e as da Igrexa. 
 CMCT 

 CD, SIEE 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA 

 Os sacramentos ao 

servizo da misión 

1. Diferenciar a achega dos 

sacramentos de servizo á misión da 

1.1 Coñece e explica con exemplos a razón pola que Confirmación, Orde e 

Matrimonio están ao servizo da Igrexa.. 

 CL 

 CSC 

da Igrexa: Confirmación, Igrexa. 
 

1.2 Aprende e diferencia os signos e momentos celebrativos da 

Confirmación, a Orde e o Matrimonio 

 

Orde e Matrimonio. 

 A Pascua, tempo de 

  AA 

 CEC 

resurrección. Os 

froitos da resurrección 

de Jesús: a alegría e a 

paz. 

2. Identificar os trazos do tempo 

litúrxico da Pascua. 

2.1 Sinala e explica os principais signos pascuales. 
 CL 
 AA, CAC 

2.2 Crea unha composición onde se exprese a alegría e a paz que 

experimentaron os discípulos ao atoparse co Resucitado. 

 CL 
 SIEE 

 Os cristiáns, testemuñas 
  

 

3.1 Selecciona testemuños de cristiáns e xustifica o cambio xerado polo 

encontro co Resucitado. 

 

da resurrección. 3. Recoñecer e valorar o cambio de 

vida xerado polo encontro co 

Resucitado. 

 CD 

 CSC 

 CEC 
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5. 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 

6º-REC-B1.1.1 - Identifica e 
xulga situacións nas que 
recoñece a imposibilidade de 
ser feliz. 

 
Recoñece situacións nas que 
recoñece a imposibilidade de 
ser feliz. 

 

 
X 

  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. Cuestionarios. 
Análise das producións dos alumnos/as. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Escala de observación. Escolle. Caderno de 
clase. Proba obxectiva. 

 

 
CSC,CCL 

 

 
REC-B1.2 

6º-REC-B1.2.1 - Busca, 
compara e comenta distintas 
expresións do desexo humano 
de salvación na literatura e 
música actuais. 

Sabe buscar, e comentar 
distintas expresións do 
desexo humano de salvación 
na literatura e música actuais. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. Análise 
das producións dos alumnos/as. Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Escolle. Escala de 
observación. 

 
CCEC, 
CSIEE,C 
CL,CAA 

 

 
REC-B1.3 

6º-REC-B1.3.1 - Descubre e 
explica por que os 
enterramentos, pinturas, ritos e 
costumes son signos da relación 
do home coa Divindade. 

Descubre por que os 
enterramentos, pinturas, ritos 
e costumes son signos da 
relación do home coa 
divindade. 

 

 
X 

   
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto. Proba obxectiva. 

 
CSC, 
CCEC,C 
CL,CD 

 
 
 
REC-B1.4 

6º-REC-B1.4.1 - Investiga e 
recolle acontecementos da 
historia onde se aprecia que o 
feito relixioso foi o motor de 
cambio para potenciar os 
dereitos humanos, a 
convivencia, o progreso e a paz. 

 

Investiga acontecementos da 
historia onde se aprecia que o 
feito relixioso potencia os 
dereitos humanos. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Cuestionario aberto. 

 

CAA, 
CSC, 
CSIEE,C 
D,CCEC 

 

REC-B2.1 

6º-REC-B2.1.1 - Identifica e 
valora expresións recollidas nos 
libros sapienciais que 
enriquecen e melloran á persoa. 

Valora expresións recollidas 
nos libros sapienciais que 
enriquecen e melloran á 
persoa. 

 

X 

 

X 

 

X 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Cuestionario aberto. 

CCL, 
CSC,CA 
A,CCEC 

 

REC-B2.1 

6º-REC-B2.1.2 - Investiga e 
contrasta a sabedoría popular 
con expresións da sabedoría de 
Israel emitindo un xuízo persoal. 

Contrasta a sabedoría popular 
con expresións da sabedoría 
de Israel emitindo un xuízo 
persoal. 

 

X 

 

X 

 

X 

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto. Posta en común. 

CCL, 
CCEC, 
CSIEE,C 
AA 
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REC-B2.1 

6º-REC-B2.1.3 - Propón, 
dialogando cos seus 
compañeiros, situacións e 
comportamentos onde se 
expresa a riqueza humana que 
aparece nos textos sapienciais. 

Dialoga cos seus 
compañeiros, situacións onde 
se expresa a riqueza humana 
que aparece nos textos 
sapienciais. 

 

 
X 

 

 
X 

  

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto. Proba obxectiva. 

 
CAA, 
CCL, 
CSC,CC 
EC 

 

 
REC-B3.1 

6º-REC-B3.1.1 - Busca nos 
discursos do Evanxeo de Xoán 
frases que expresan a relación 
de Xesús co Pai e esfórzase por 
comprender o seu significado. 

É capaz de buscar nos 
discursos do Evanxeo de 
Xoán frases que expresan a 
relación de Xesús co Pai . 

 

 
X 

 

 
X 

  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Cuestionario aberto. 

 

CCL, 
CAA 

 

 
REC-B3.1 

6º-REC-B3.1.2 - Identifica e 
sintetiza os rasgos que Xesús 
desvela do Pai nos discursos do 
Evanxeo de Xoán. 

Identifica os rasgos que 
Xesús desvela do Pai nos 
discursos do Evanxeo de 
Xoán. 

 

 
X 

 

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Análise das producións dos 
alumnos/as. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto. Producións plásticas. 
Proba obxectiva. 

 
CCL, 
CSC, 
CAA 

 

 
REC-B3.2 

6º-REC-B3.2.1 - Extrapola as 
dificultades que tivo Xesús na 
súa vida para obedecer ó Pai 
con situacións que viven os 
seres humanos. 

Relaciona as dificultades que 
tivo Xesús na súa vida para 
obedecer ó Pai con situacións 
que viven os seres humanos 

  

 
X 

 

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto. Proba obxectiva. 

 

CAA, 
CSC 

 

 
REC-B3.3 

6º-REC-B3.3.1 - Localiza e 
explica a misión apostólica nas 
expresións de Xesús recollidas 
nos evanxeos sinópticos. 

Identifica a misión apostólica 
nas expresións de Xesús 
recollidas nos evanxeos 
sinópticos. 

  

 
X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Cuestionarios. Análise 
das producións dos alumnos/as. 

 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Cuestionario aberto. 
Producións plásticas. 

CSC, 
CCL, 
CAA, 
CCEC 

 

 
REC-B3.3 

 
6º-REC-B3.3.2 - Constrúe un 
mapa comparativo das accións 
de Xesús e as da Igrexa. 

 
Constrúe un mapa 
comparativo das accións de 
Xesús e as da Igrexa. 

   

 
X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Cuestionarios. Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Cuestionario aberto. 
Proba obxectiva. 

CAA, 
CSC, CD, 
CMCT, 
CSIEE 

 

 
REC-B4.1 

6º-REC-B4.1.1 - Coñece e 
explica con exemplos a razón 
pola que Confirmación, Orde e 
Matrimonio están ao servizo da 
Igrexa. 

Explica con exemplos a razón 
pola que Confirmación, Orde 
e Matrimonio están ao servizo 
da Igrexa. 

  

 
X 

  
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto. Proba obxectiva. 

 

CCL, 
CSC 
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REC-B4.1 

6º-REC-B4.1.2 - Aprende e 
diferencia os signos e 
momentos celebrativos da 
Confirmación, a Orde e o 
Matrimonio. 

Sabe diferenciar os signos e 
momentos celebrativos da 
Confirmación, a Orde e o 
Matrimonio. 

  

 
X 

  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Cuestionarios. 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Cuestionario aberto. 

 
CSC, 
CCEC,C 
AA 

 
REC-B4.2 

6º-REC-B4.2.1 - Extrapola e 
explica os principais signos 
pascuais. 

Explica os principais signos 
pascuais. 

   
X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. Cuestionarios. 
 

INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. Cuestionario aberto. 

CAA, 
CCEC 

 

 
REC-B4.2 

6º-REC-B4.2.2 - Crea unha 
composición onde se exprese a 
ledicia e a paz que 
experimentaron os discípulos ao 
atoparse co Resucitado. 

Fai unha composición onde 
expresa a ledicia e a paz que 
experimentaron os discípulos 
ao atoparse co Resucitado. 

   

 
X 

 
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios. Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto. Proba obxectiva. 

CSC, 
CCEC, 
CAA,CCL 
,CSIEE 

 

REC-B4.3 

6º-REC-B4.3.1 - Selecciona 
testemuños de cristiáns e 
xustifica o cambio xerado polo 
encontro co Resucitado. 

Selecciona testemuños de 
cristiáns polo encontro co 
Resucitado. 

   

X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos alumnos/as. 
Probas específicas. 

 

INSTRUMENTOS: Producións plásticas. Proba obxectiva. 

CCL, 
CSC,CD, 
CCEC 
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6. 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 textos relixiosos . 

• Lectura e comprensión de textos bíblicos 

 
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 a 
Comunicación 

• O noso centro está integrado no proxecto experimental de utilización de 
libros dixitais E_DIXGAL no que a incorporación das TIC na aula é o noso 
obxectivo fundamental. Utilizaremos: 

- Entorno virtual de aprendizaxe (EVA) 

- Libro dixital interactivo: Libro que incorpora elementos de 
interactividade: ligazóns, actividades, animacións… 

- Recursos interactivos da nosa web 

- Recursos da rede: Aproveitamento de recursos educativos en 
Internet: búsqueda de imaxes, información ou curiosidades e 
selección e organización de información. 

 
 

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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7. 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. 

 

 

8. 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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9. 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. 

O noso centro está integrado no proxecto experimental de implantación de libros dixitais E- 

DIXGAL polo que a incorporación das TIC na aula é un dos nosos obxectivos principais. 

Utilizaremos o Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA) proporcionado pola Consellería de 

Educación no que está incorporados os libros dixitais e no que o profesorado vai incorporando 

unha serie de recursos dixitais para utilizar como materiais e que o alumnado teña acceso a 

eles. 

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 
 
 

 

10. 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... 
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11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Entorno Virtual de Aprendizaxe 

 Libro de texto dixital 

 Biblia ou Novo Testamento 

 Recursos educativos (Internet) 

 Ordenador 

 Neetbook do alumnado 

    

 

 Caderno do alumnado 

 Vídeo 

 Proxector 

 Películas 

 Láminas 

 
 
 

12. 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 . 
 
 

 

13. ESTRATEXIAS PARA INCORPORAR AS TIC NA AULA  

 
O noso centro está integrado no proxecto experiemental de implantación de libros dixitais E- 

DIXGAL no que a incorporación das TIC na aula e o seu obxectivo fundamental. 

Utilizaremos: 
 

Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA)  O EVA forma parte do Proxecto E-DIXGAL 

 

Libro Dixital Interactivo  Libro proxectable que incorpora elementos de interactividade: 
actividades, ligazóns, animacións… 

Actividades TIC  Actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe. 

Recursos interactivos da nosa web  Ligazóns de actividades interactivas existentes na nosa web 
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Ligazóns a Internet 

 Aproveitamento de recursos educativos en Internet: procura de imaxes, 
información ou curiosidades e selección e organización para transformar 
estes elementos en coñecemento. 
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14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN AO PLAN LECTOR  

 

Lectura 

 Lectura do libro de texto. 

 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 

 Lectura e memorización de oracións 

 
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. 
 
 

 

15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO  

 

SITUACIÓN DO ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA 

O alumnado de 6º 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...) 

 
 

 

16. 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. 
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 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. 

 Procurar que os alumnos/as se sintan ben acollidos e escoitados na procura dun 

saudable equilibrio emocional. 

 Traballar constantemente a educación de valores facendo especial fincapé no 

benestar persoal que produce mostrar actitudes e aptitudes de axuda os nosos 

compañeiros/as. 

 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. 

 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. 

 Ter en conta as diferenzas e prestar especial atención á diversidade entendendo 

esta como un valor. 

 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. 
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 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. 

 Establecendo entrevistas persoais con cada unha das familias. 

 Establecendo lazos de colaboración e axuda mutua para adquirir obxectivos de 

competencia social no alumnado. 

 

Cos compañeiros e o persoal do centro: 

 Acadar unha comunicación fluída e coordenada 

 Acadar unha boa comunicación con todas as persoas que integran a 

comunidade educativa. 

 Destacar a importancia dunha labor titorial de calidade. 

 Establecer unha normas que permitan unha boa convivencia na aula. 

 Cumprir as normas establecidas no centro. 

 Establecer canles de comunicación coas familias do alumnado. 

O conseguir unas boas relación nos grupos axudará a acadar unha boa cohesión na 

comunidade educativa. 

 
 

 

17. 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  

E-Dixgal 

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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