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1. REFERENCIAS LEXISLATIVAS

A Lei  Orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  educación  establece  que  os

Centros disporán de autonomía pedagóxica de organización e de xestión. No

capítulo 2, artigo 120, queda establecido que os centros docentes dentro da

autonomía  que  se  lles  confire,  deberán  elaborar  o  seu  propio  proxecto

educativo, partindo do seu contexto sociocultural e considerando os principios

que orientan a etapa educativa e os correspondentes currículos.

Para a programación deste segundo ciclo  de Educación Infantil  seguiremos

como referencia a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE)

(BOE 4 de maio de 2006), modificada no seu articulado pola Lei 8/2013, do 9

de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) (BOE 10 de

decembro de 2013)  e máis,  concretamente,  o  Decreto  330/2009 do 4  de

xuño  polo  que  se  establece  o  currículo  de  Educación  Infantil  na

Comunidade Autónoma de Galicia.

 Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da

educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

 Orde  do  25  de  xuño  de  2009  pola  que  se  regula  a  implantación,  o

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil

na Comunidade Autónoma de Galicia.

 Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar

para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento

orgánico das escolas de infantil e colexios de primaria.

 Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regula determinados aspectos

da organización e funcionamento das escolas de educación infantil  e

primaria.
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 Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de

alumnado  en  centros  docentes  sostidos  con  fondos  públicos  que

imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de

educación  primaria,  de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de

bacharelato  reguladas  na  Lei  orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de

educación.

 Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento

para  a  admisión  do  alumnado  en  centros  docentes  sustentados  con

fondos  públicos  que  impartan  ensinanzas  de  2º  ciclo  de  educación

infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de

bacharelato  reguladas  na  Lei  orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de

educación.

 Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de

marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión

do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que

impartan  ensinanzas  de  2º  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación

primaria,  de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato

reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 Decreto 79/2010, do 20  de maio, para o plurilinguismo no ensino non

universitario 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, de 3 de Maio, de Educación.

 Orde do 27 de decembro do 2002, pola que se establecen as condicións

e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos

do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas

especiais.

 Orde  do  31  de  Outubro  de  1996  pola  que  se  regula  a  avaliación

psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas
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especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o

procedemento  e  os  criterios  para  a  realización  do  ditame  de

escolarización

 Orde do 6 de outubro do 95,  pola que se regulan as adaptación do

currículo nas ensinanzas de réxime xeral.

 Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de

atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro. 

 Decreto  120/1998,  do  23  de  abril,  polo  que  se  regula  a  orientación

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 24 de xullo  de 1998 polo que se establece a organización e

funcionamento da orientación educativa e profesional  na Comunidade

Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998. 

 Circular  10/2010  da  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación

Profesional e Innovación Educativa polo que se ditan instrucións para

coordinar  as  actuacións  e  establecer  as  prioritarias  dos  servizos  de

orientación  educativa  e  profesional  na  Comunidade  Autónoma  de

Galicia. 

 Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e

Formación  Profesional,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  o

desenvolvemento  das  ensinanzas  de  educación  infantil,  educación

primaria,  educación  secundaria  obrigatoria  e  bacharelato  no  curso

académico 2021/22. 

 Resolución  do  10  de  setembro  de  2021,  da  Secretaría  Xeral  de

Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a

adopción  de  medidas  organizativas  nos  centros  educativos  como

consecuencia da pandemia da COVID-19. 
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2. MODIFICACIÓNS Á PROGRAMACIÓN

No  actual  curso  2021/2022  séguense  mantendo  as  modificacións  na

programación de ciclo introducidas no curso anterior, para axustarnos ao novo

contexto educativo provocado pola pandemia da Covid19.

No referente en como afecta a organización do ciclo ao igual que no curso

pasado, destacar a adaptación da organización do ciclo ao plan de adaptación

confeccionado polo centro ao contexto Covid19. Sinalar os cambios de horarios

nas entradas e saídas, realizándose de forma escalonada, evitando deste xeito

a concentración do alumnado pertencente a distintos grupos de convivencia no

espazo de entrada.

A pesares da concepción do ciclo como un grupo de traballo en equipo e en

conxunto, neste curso 2021/2022 as distintas celebracións, conmemoracións e

actividades de ciclo realizaranse a nivel aula, cun obxectivo e finalidade común

e sen mesturar os denominados “grupos de convivencia” entre si;  co fin de

previr contaxios e a expansión de posibles casos da Covid19.  

 CARACTERÍSTICAS DO CENTRO ESCOLAR

O Centro escolar foi construído a finais dos setenta e inaugurado no curso

79/80.  Está situado na Avda.  Compostela  nº  48,  que desemboca no paseo

marítimo xunto á praia.

O edificio consta de: planta baixa e dous andares. No curso 98/99 créase un

novo  anexo  para  acoller  ao  alumnado  de  Infantil  e,  ademais,  refórmase  o

edificio inicial suprimíndolle as barreiras arquitectónicas existentes e creando

novos servizos (ascensor, servizo de diminuídos, rampla de acceso....).

Na actualidade o centro ofrece ao alumnado un servizo de comedor cun

catering servido polo Restaurante Chicolino e xestionado pola ANPA do centro,

así como  servizo de transporte privado pertencente á compañía Outeiral e

unha liña da Xunta con transporte residual.

O horario é de xornada única, abarcando dende as 8:45h. ata as 13:45h.

Dada a situación na que nos atopamos, a entrada e a saída realízase de

forma  escalonada,  evitando  que  o  alumnado  dos  tres  niveis  coincidan  no

espazo de entrada. Tal e como se recolle no Plan de adaptación á situación

COVID do centro educativo, quedaría do seguinte xeito:
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Educación infantil

4ºinfantil, despois do período de adaptación.

Entrada: entre 8:50h e 8:55h

Saída: 13:25h

5ºinfantil

Entrada: entre 8:45h e 8:50h

Saída: 13:45h

6ºinfantil

Entrada: entre 8:40h e 8:45h

Saída: 13:35h

En horario de tarde, de 16:00 a 18:00 o centro oferta actividades programadas

pola ANPA e polo Concello. 

En canto aos recursos humanos, forman o claustro 39 docentes entre os

que se inclúe o equipo directivo ao completo e a orientadora. Entre o persoal

non  docente,  dispón  o  centro  dunha  coidadora,  unha  administrativa  e  un

conserxe, ademais do persoal de limpeza.

    CONTORNA E ÁMBITO DE INFLUENCIA

O Colexio Santa Baia, aínda que algo lonxe do casco urbano, escolariza

fundamentalmente, a alumnado do centro urbano de Boiro. 

Posúe  Boiro  unha  salientable  densidade  de  poboación,  205

habitantes/km² que repercute na matrícula do Centro. Ultimamente estase a

notar  un  incremento  da  natalidade.  Isto  demostrase  no  incremento  de

alumnado nas etapas de educación infantil. Así mesmo nótase un aumento do

alumnado procedente do estranxeiro.

A actividade  laboral  dos  pais  está  dedicada  á  pesca,  marisqueo  e

construción maioritariamente, e no sector servizos; as nais, incorporadas na

meirande parte  ao mundo laboral  traballan na industria  conserveira,  textil  e
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sector  servizos (comercio a pequena escala),  na súa maioría  con contratos

temporais.

Tanto pais coma nais nas aldeas máis lonxe do centro urbano traballan

tamén pequenas parcelas dedicadas ao cultivo de vides, patacas, millo, ...

En xeral, o nivel socioeconómico é medio consecuencia da ocupación do pai e

nai na mesma familia.

En  canto ao nivel  cultural  das familias alcanza os estudios primarios ou

secundarios na maior parte polo que é considerado medio en xeral.

    CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DO ALUMNADO DO 2º CICLO DE

INFANTIL (3-6 anos)

O alumnado desta etapa educativa sitúase dentro do estadio preoperatorio.

O  período  de  preparación  (preoperatorio)  e  organización  das  operacións

concretas caracterízase pola capacidade de representación do neno,  o  que

Piaget  chama  a  función  simbólica  ou  semiótica.  Esta  capacidade  de

representar  o  real  por  medio  de  significantes  diferentes  das  cousas

significadas, plasmase en diferentes campos como a imitación, o debuxo, o

xogo e, especialmente a linguaxe.

Son procesos característicos desta etapa: o xogo simbólico, a centración

(incapacidade para pensar simultaneamente en máis dun aspecto á vez),  a

intuición,  o  animismo  (atribuírlle  vida  aos  obxectos  inanimados),  o

egocentrismo (incapacidade para ver  as cousas desde o punto de vista  de

outra  persoa),  a  xustaposición  e   reversibilidade  (inhabilidade  para  a

conservación de propiedades).

    ÁREAS EDUCATIVAS

.- CONTRIBUCIÓN DESDE AS ÁREAS ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS

 No noso decreto curricular marca o inicio do acercamento e tratamento das

competencias  porque  a  educación  infantil  é  a  primeira  etapa  do  sistema

educativo onde se asentan as bases das aprendizaxes futuras, se ben a LOE

modificada pola LOMCE establece o seu tratamento obrigatorio na educación

primaria e na ESO.

Páxina8



Programación do Ciclo de Educación Infantil
Curso 2021/2022

    A UNESCO  identifica  oito  competencias  básicas  que  traballaremos  da

seguinte maneira:

    A comunicación lingüística, traballándoa a través de conversas e diálogos

formais  e  informais  emerxentes  da  curiosidade  dos  cativos.  A  matemática

abordarase a través de series, clasificacións, ordenando secuencias, mediante

a  modificación  da  cantidade,  inclusión  de  elementos,  series,  …Na  de

coñecemento  e  interacción  co  mundo  físico,  achegarémonos  o  contorno

próximo  e  os  seres  vivos  e  inertes  que  nel  habitan.  No  tratamento  da

información e competencia dixital introducirémonos nas novas tecnoloxías a

través do uso do ordenador, encerado dixital, cámara de fotos e vídeo, cámara

web, … como medio de captar expresións, sentimentos, vivencias, sucesos, …

A competencia social e cidadá, tratarémola abríndonos a comunidade social na

que  estamos  inmersos  asumindo  roles  e  vivencias  dentro  da  mesma.  A

competencia  cultural  e  artística abordarémola  a  través  do  coñecemento  do

contorno,  das súas costumes,  valorando as distintas linguaxes e formas de

expresarnos co medio, … Na competencia de aprender a aprender buscaremos

distintas  técnicas  de  investigación  que  nos  leven  a  buscar  solucións  e  a

favorecer a creatividade e a intuición fomentando as intelixencias múltiples que

apoiaba Gardner e o pensamento diverxente que definía Guilford, buscando

varias  solucións  para  un  problema  expresándoo  a  través  de  distintas  vías

comunicativas. E a de  autonomía e iniciativa persoal,  desenvolvéndonos de

xeito cada vez máis autónoma nas actividades diarias: alimentación, hixiene,

hábitos de orde e limpeza, ….

ÁREAS

VALORES

En canto  á  educación  en  valores,  refírese  a  aqueles  nenos/as  que  ao  ser

escolarizados non escolleron a opción de relixión católica. Nesta hora de clase

semanal cada mestre realizará actividades específicas para o grupo que acuda

a esta materia.

A partir  destas  actividades pretendemos que  os  nosos alumnos  e  alumnas

adquiran unha serie de obxectivos:

 Adquirir habilidades e destrezas diversas.
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 Valorar os sentimentos propios e os dos demais.

 Introducirse no gusto pola natureza e o seu coidado.

 Aprender a traballar de forma cooperativa e grupal.

 Aprender a escoitar e respectar as ideas dos demais.

COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL

● Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades ou preferencias,

e ser capaces de denominalos, expresalos e comunicárllelos aos demais,

identificando e respectando os dos outros. 

● Exercitar habilidades de comunicación oral como a participación en diálogos

e conversacións, respectando a vez na quenda de palabra e as achegas

dos demáis.

● Tomar  a  iniciativa,  planificar  e  secuenciar  a  propia  acción  para  realizar

tarefas  sinxelas  ou  resolver  problemas  da  vida  cotiá,  aceptando  as

pequenas frustracións e manifestando unha actitude tendente a superar as

dificultades que se presentan, reforzando o sentimento de auto confianza e

sendo capaces de solicitar axuda.

● Adquirir nocións como o coñecemento do número de partes que teñen os

segmentos do corpo.

● Ordenar secuencias da vida cotiá.

● Aprender a planificar, obter información e valorar os resultados.

● Interpretar  e  representar  a  realidade  partindo  da  relación  do  neno/a  co

espazo,  cos  obxectos  e  co  tempo a  través  das  rutinas  diarias,  facendo

estimacións intuitivas.

● Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no

desenvolvemento das tarefas.

● Interactuar,  moverse  e  orientarse  nos  espazos cotiáns  con  autonomía e

iniciativa persoal.

● Adquirir  progresivamente adecuados hábitos relacionados coa saúde e o

consumo como xeradores de benestar individual e colectivo.

● Colaborar no mantemento de ambientes limpos e ordenados.
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● Desenvolver de forma progresiva a capacidade de tratar e seleccionar a

información  que  reciben  os  nenos/as  cunha  actitude  crítica  e  reflexiva,

fomentando a súa autonomía persoal.

● Adecuar  o  propio  comportamento  ás  necesidades  e  requirimentos  das

outras persoas,  desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e

colaboración e evitando a adopción de comportamentos de submisión ou

dominio.

● Participar  activamente  na  vida  da aula/escola,  aceptando as  normas  de

convivencia, empregando o diálogo e a negociación como forma de resolver

os conflitos.

● Coñecer e aceptar as normas de comportamento establecidas durante as

comidas, os desprazamentos, o descanso e a hixiene. 

● Comprender e aceptar as regras de xogo, participando na súa regulación e

valorando a súa necesidade.

● Mostrar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais:

idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas...

● Utilizar  o  debuxo  como  medio  de  expresión,  a  través  do  cal  irán

desenvolvendo o seu esquema corporal.

● Empregar  os  sentidos  en  actividades  relacionadas  coa  percepción  e

apreciación de distintas manifestacións artísticas e culturais.

● Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación

propia,  o  desenvolvemento  humano,  a  manifestación  de  emocións,  o

respecto ás demais persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal

e a aceptación da identidade sexual e cultural.

● Aplicar  a  coordinación  visomotora  e  as  habilidades  manipulativas  en

actividades  gráficas,  adaptando  o  ton  e  a  postura  ás  características  do

obxecto e da acción.

● Adquirir  confianza  en  si  mesmo  desenvolvendo  un  sentimento  de

competencia persoal.

● Favorecer a motivación e o gusto por aprender, esforzándose en alcanzar

novas metas.

● Adquirir unha imaxe propia axustada e positiva, identificando gradualmente

as propias características, posibilidades e limitacións a través da interacción
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coas  outras  persoas,  desenvolvendo  sentimentos  de  autoestima  e

alcanzando maior autonomía persoal.

● Descubrir  as  posibilidades  de  acción  e  de  expresión,  coordinando  e

controlando,  cada  vez  con  maior  precisión,  xestos  e  movementos  e

valorando as posibilidades e as limitacións propias e as dos demais. 

●  Conseguir un progresivo control motor groso e fino.

● Progresar  na  adquisición  de  hábitos  e  de  actitudes  relacionados  coa

seguridade,  coa  hixiene  e  co  fortalecemento  da  saúde,  apreciando  e

gozando das situacións cotiás de equilibrio e de benestar emocional.

● Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.

● Coñecer o seu propio corpo e o dos outros.

Contidos

 Bloque 1. O corpo 

➢ Exploración  do  propio  corpo,  recoñecendo  progresivamente  as  súas

características  e  posibilidades  para  chegar  á  toma  de  conciencia  do

propio esquema corporal.

➢ Identificación,  manifestación,  regulación  e  control  das  necesidades

básicas do corpo.

➢ Adquisición de confianza nas capacidades propias.

➢ Control progresivo dos propios sentimentos e emocións.

➢ Potenciación  da  construción  do  esquema  corporal  a  partir  das

sensacións e das percepcións do propio corpo, en relación e interacción

cos datos que a nena ou o neno recibe das outras persoas, do medio e

dos  obxectos.  Vivencia  do  corpo  como  un  todo  para  pasar

progresivamente a sentir as partes que o integran.

➢ Recoñecemento  das  percepcións  sensoriais  propioceptivas  –que

proveñen  dos  propios  músculos  e  articulacións–  e  as  percepcións

extereoceptivas –relacionadas cos campos visuais, auditivos, olfactivos,

táctiles, gustativos...

➢ Aceptación  da  propia  imaxe  corporal  e  gozo  xogando  co  seu  corpo,

desenvolvendo accións e iniciativas individuais e de grupo, empregando

as  posibilidades  expresivas  do  propio  corpo  –a  través  de  xestos,

movementos, xogos, danzas...
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➢ Identificación,  verbalización  e  expresión  de  sentimentos,  emocións,

vivencias, preferencias e intereses propios e das demais persoas.

➢ Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando

nas súas posibilidades e recoñecendo as limitacións propias.

➢ Recoñecemento dos sentidos como medio de expresión, percepción e

comprensión  do  mundo  que  o  rodea,  e  como medio  favorecedor  do

desenvolvemento cognitivo.

➢ Observación  dos  cambios  físicos  nas  persoas  ao  longo  do  tempo.

Identificación das diferentes etapas da vida valorándoas positivamente.

➢ Valoración  positiva  e  respecto  polas  diferenzas,  aceptación  da

identidade  e  características  das  demais  persoas,  evitando  actitudes

discriminatorias.

➢ Recoñecemento e vivencia das referencias espazotemporais en relación

co propio corpo, cos obxectos, co contorno e coas demais persoas.

➢ Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación do corpo sexuado

feminino  e  masculino.  Mantemento  dunha  actitude  crítica  ante  os

estereotipos  ofrecidos  pola  publicidade  e  outros  medios  de

comunicación social.

 Bloque 2. Xogo e movemento

➢ Participación nos xogos e na actividade motriz,  identificando as súas

capacidades e confiando nas propias posibilidades de acción, mostrando

actitudes de iniciativa e constancia.

➢Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha

actitude  de  axuda  e  cooperación  con  iguais  e  con  persoas  adultas.

Aceptación do xogo como medio de gozo e de relación cos demais.

➢Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da outra

persoa, da súa acción e da situación.

➢Satisfacción polo crecente dominio persoal.

➢Aceptación de compromisos, establecendo acordos en consideración á

súa persoa, ás outras e ao seu medio, fortalecendo vínculos afectivos –

amizade, cooperación, axuda, solidariedade... Comprensión, aceptación

e valoración de regras para xogar.
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➢Potenciación  do  xogo  como  elemento  común  a  todas  as  culturas,

partindo do coñecemento e valoración dos xogos propios da comunidade

e abríndose ao coñecemento e gozo dos das outras.

➢Coordinación  progresiva  das  súas  habilidades  psicomotrices  finas  e

grosas.

➢Adquisición  dun  maior  dominio  das  súas  capacidades  corporais:

desenvolvemento  das  habilidades  motoras,  do  control  de  ton,  do

equilibrio e da respiración.

➢Adquisición  de  nocións  básicas  de  orientación  e  de  coordinación  de

movementos.

➢Potenciación  das  súas  capacidades  motoras,  de  coordinación  e  de

orientación no espazo.

➢Exploración das posibilidades perceptivas, motrices e expresivas propias

e das demais persoas, mostrando iniciativa para aprender habilidades

novas.

 Bloque 3. A actividade cotiá

➢ Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de

tarefas e conciencia da propia competencia.

➢ Interese  por  participar  en  actividades  da  vida  cotiá,  con  iniciativa  e

progresiva autonomía ao realizalas, regulando o propio comportamento,

para camiñar cara á resolución pacifica de conflitos.

➢ Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude

positiva  para  establecer  relacións  de  afecto  coas  persoas  adultas  e

iguais, aceptando a diversidade.

➢ Hábitos  elementais  de  organización,  constancia,  atención,  iniciativa  e

esforzo.

➢ Planificación secuenciada da acción para resolver tarefas.

➢ Valoración  e  gusto  polo  traballo  propio  ben  feito  e  polo  das  demais

persoas, buscando os recursos adecuados que lle permitan concluír os

proxectos que inicia, sendo capaz de solicitar e prestar axuda.

➢ Xestión do seu comportamento en función das necesidades das outras

persoas  e  das  normas  de  funcionamento  do  grupo,  dereitos,
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responsabilidades  e  comportamentos  sociais,  camiñando

progresivamente cara á autorregulación das súas accións.

➢ Recoñecemento  progresivo  da  súa  identidade  persoal:  capacidades,

actitudes e coñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias.

Bloque 4. O coidado persoal e a saúde

➢ Recoñecemento  das  necesidades  básicas  do  corpo  –hixiene,

alimentación, descanso...

➢ Iniciación na práctica de accións e recoñecemento de situacións que

favorezan  a  interacción  e  adquisición  de  hábitos  saudables  como  a

hixiene  corporal  e  ambiental,  a  adecuada  alimentación,  o  consumo

responsable e o descanso.

➢ Aceptación  das  normas  de  comportamento  establecidas  durante  as

comidas, os desprazamentos, o descanso e a hixiene.

➢ Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran.

➢ Valoración da axuda doutras persoas. 

➢ Identificación e valoración de hábitos favorecedores ou non dunha boa

saúde.

➢ Valoración  da  necesidade  de  desenvolverse  en  espazos  saudables

identificando  as  condicións  que  os  caracteriza.  Colaboración  no

mantemento de ambientes limpos e ordenados.

➢ Gusto  por  un  aspecto  persoal  coidado  manifestando  as  súas

preferencias estéticas –vestimenta, peiteados, adornos, colorido...

➢ Emprego  responsable  e  adecuado  de  instrumentos,  ferramentas  e

instalacións para previr accidentes e evitar situacións de risco.

➢ Fomento de hábitos  de prevención de enfermidades e de accidentes

domésticos, respondendo con actitude de tranquilidade e colaboración.

Criterios de Avaliación/Cualificación

1. Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas

diferentes partes.

2. Coordinar  e  controlar  o  seu  corpo,  as  súas  posibilidades  motrices  e

adaptalo ás características dos obxectos, á acción e á vida cotiá.

3. Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións.
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4. Construír  unha  imaxe  positiva  propia  e  aceptar  a  súa  identidade,

manifestando  confianza  nas  súas  posibilidades  e  recoñecendo  as  súas

limitacións.

5. Identificar  semellanzas  e  diferenzas  entre  as  persoas  valorando

positivamente a diversidade.

6. Identificar  e  manifestar  os  propios  sentimentos,  vivencias,  emocións  e

comprender os das demais persoas.

7. Participar  en  xogos,  mostrando  destrezas  motrices  e  habilidades

manipulativas cada vez máis axustadas. 

8. Participar en xogos e actividades colectivas aceptando as normas que os

rexen.

9. Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar

en tarefas e aceptar as normas.

10.Manifestar  hábitos  de  saúde,  alimentación  saudable,  hixiene  corporal  e

benestar utilizando adecuadamente espazos e materiais.

11. Identificar situacións de risco e actuar coherentemente ante elas.

COÑECEMENTO DO CONTORNO

● Iniciarse na utilización de textos  (orais  e escritos)  e  de imaxes (viñetas,

contos,  fotografías,  pictogramas,  sinais  de  tráfico...)  que  lles  permitan

comprender,  representar  e  interpretar  a realidade,  así  como expresar  as

súas propias vivencias.

● Adquirir as destrezas básicas da linguaxe, permitíndolles crear vínculos cos

demais, regular a súa conduta e construír a convivencia.

● Gozar cos contos e textos diversos da literatura infantil.

● Observar e explorar de forma activa os obxectos do seu medio, percibindo

atributos e calidades, coidándoos e respectándoos.

● Iniciarse  nas  habilidades  matemáticas,  manipulando  funcionalmente,

actuando sobre elementos e coleccións, identificando os seus atributos e as

súas calidades, e establecendo relacións de agrupamento, de clasificación,

de orde e de cuantificación.
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● Utilizar  a  serie  numérica  para  contar  obxectos  e elementos  do medio  e

tomar conciencia da funcionalidade dos números na vida cotiá.

● Medir  o  tempo,  rexistrando a data no calendario  e situar  temporalmente

actividades da vida cotiá.

● Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de

lóxica,  comprendendo  situacións  e  resolvendo  problemas:  establecendo

relacións,  explorando,  ordenando,  comparando,  cuantificando,  medindo,

pesando, ...

● Observar e interpretar o tempo e os cambios atmosféricos.

● Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural, os cambios e

as transformacións que se producen, desenvolvendo actitudes de coidado,

de respecto e de responsabilidade na súa conservación.

● Gozar  das  actividades  en  contacto  coa  Natureza,  valorando  a  súa

importancia para a saúde e benestar. 

● Iniciarse no uso do ordenador e outros medios audiovisuais a través do

xogo,  interactuando  con  eles,  manipulándoos,  explorando  as  súas

posibilidades e utilizándoos como un elemento máis do medio.

● Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das

súas características, producións culturais, valores e formas de vida, xerando

actitudes de confianza, de respecto e de aprecio.

● Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de

convivencia e relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de

conflitos.

● Coñecer características, producións culturais, valores e formas de vida dos

compañeiros doutros países próximos á súa experiencia, xerando actitudes

de confianza, de respecto e de aprecio.

● Establecer  relacións  de  confianza,  afecto,  colaboración,  comprensión  e

pertenza  baseadas  no  respecto  ás  persoas,  ás  normas  e  valores  da

sociedade a que pertencen.

● Observar e explorar de forma activa o seu medio familiar, natural e social,

xerando interpretacións sobre algunhas situacións e feitos significativos, e

amosando interese polo seu coñecemento.
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● Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e

da  cultura  galega  –expresións  artísticas,  costumes,  festas  populares,

folclore,  gastronomía, ....-.

● Recoñecer algúns sinais de identidade cultural do medio e participar con

interese en actividades sociais e culturais

● Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións,

para  anticipar  probables  efectos  que  poderían  producirse  como

consecuencia  de  situacións  da  vida  diaria  e  dalgúns  experimentos

realizados.

● Iniciarse na dinámica do traballo en equipo, favorecendo á organización,

planificación, repartición de responsabilidades e utilización dos recursos e

materiais ao seu alcance.

     Contidos

Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medida

➢ Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no medio

recoñecendo as súas funcións e usos cotiáns e mantendo unha actitude

de respecto e coidado de obxectos propios e alleos.

➢ Recoñecemento  dalgúns  atributos  e  propiedades  de  obxectos  e  de

materiais,  examinando  con  atención  as  súas  características  e  a  súa

aplicación na vida diaria.

➢ Interese pola clasificación de obxectos e de materiais e aproximación á

cuantificación de coleccións.

➢ Identificación  de  formas  planas  e  tridimensionais  en  elementos  do

contorno.

➢ Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de

cantidades.  Emprego  dos  números  para  identificar,  contar,  clasificar,

numerar,  informarse  e  ordenar  elementos  da  realidade  sempre  en

situacións contextualizadas e significativas.

➢ Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos números na

vida cotiá.

➢ Utilización  da  acción  de  contar  como  estratexia  para  obter  un  dato

numérico  e  como verificación  do  resultado  de  operacións  de  cálculo

sinxelas e funcionais.
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➢ Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida

cotiá: localizar un dato numérico, facer unha repartición, realizar unha

estimación...

➢ Utilización  de  xogos  de  mesa  como  actividades  lúdicas  que  unen  o

razoamento, a reflexión e o divertimento en grupo.

➢ Investigación  do  comportamento  físico  de  diferentes  materiais  e

obxectos, en diferentes situacións e con variadas accións.

➢ Aproximación  a  algunhas  magnitudes  físicas  –peso,  lonxitude,

capacidade, tempo– a través da estimación: comparando, sopesando,

observando...

➢ Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai necesario

medir.  Interese  e  curiosidade  polos  instrumentos  de  medida

convencionais e non convencionais facendo unha aproximación ao seu

uso.

➢ Adquisición  progresiva  da  noción  do  paso  do  tempo  mediante  as

actividades da vida cotiá.

➢ Orientación  temporal  en  situacións  cotiás  empregando  diferentes

nocións e relacións. Aproximación ao uso do calendario.

➢ Establecemento  de  relacións  de  orientación  espacial  de  localización,

dirección, distancia e posición respecto a obxectos, persoas e lugares,

nomeándoos  adecuadamente  e  empregando o  vocabulario  topolóxico

elemental.

➢ Exploración  lúdica  das  propiedades  e  características  dalgúns  corpos

xeométricos elementais.

➢ Vivencia,  representación  e  interpretación  do  espazo,  empregando  a

imaxinación en debuxos, planos, fotografías, mapas ou outros.

Bloque 2. Achegamento á natureza

➢ Identificación  e  afondamento  no  estudo  dalgunhas  características  e

funcións  vitais  dos  seres  vivos  empregando  a  exploración  sensorial.

Diferenzas entre seres vivos e obxectos inertes.

➢ Observación dun ser vivo no seu medio natural o reproducindo o medio

na  aula,  rexistrando  a  observación  e  contrastando  os  datos  entre

compañeiras e compañeiros.
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➢ Observación  dalgunhas  características,  comportamentos,  funcións  e

cambios nos seres vivos. 

➢ Identificación  dalgunhas  características,  necesidades  e  cambios  nos

procesos de crecemento e etapas do desenvolvemento das persoas e

outros seres vivos.

➢ Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio natural,

especialmente animais e plantas.

➢ Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga na

natureza, comprendendo como contribúe ao desenvolvemento dos seres

vivos e do medio, valorando a necesidade de conservala e de facer un

uso responsable dela.

➢ Identificación dos cambios que se producen en canto á luminosidade, á

posición do sol, aos ciclos da lúa... ao longo dun día,  dos meses e das

estacións do ano.

➢ Formulación  de  hipóteses,  contrastándoas  coas  das  outras  persoas,

buscando respostas e explicacións sobre as causas e consecuencias de

fenómenos do medio natural –calor, chuvia, vento, día, noite, erosión,

ciclo  vital...–e  dos  producidos  pola  acción  humana–pontes,  encoros,

aeroxeneradores, muíños de auga...

➢ Gozo ao  realizar  actividades  individuais  e  de  grupo  en  contacto  coa

natureza.  Valoración  da  súa importancia  para  a  saúde e  o  benestar,

apreciando o medio natural como un espazo para o lecer, a aventura e

conservación, a realización de actividades ao aire libre e o contacto con

elementos da natureza.

➢ Participación  en proxectos e investigacións no medio,  expresando as

actividades  realizadas  e  os  resultados  obtidos  mediante  diferentes

representacións.

Bloque 3. Cultura e vida en sociedade

o Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de

pertenza, valorando positivamente as relacións afectivas que neles se

establecen,  mantendo  unha  actitude  de  colaboración  e  asumindo

pequenas responsabilidades. Recoñecemento e respecto dos diferentes

tipos de familias.

Páxina20



Programación do Ciclo de Educación Infantil
Curso 2021/2022

o Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia  e  na

escola.

o Interese e disposición favorable para establecer relacións respectuosas,

afectivas e recíprocas con nenos e nenas doutras culturas.

o Aproximación ás funcións que compren diversas persoas, organizacións

e institucións para cubrir necesidades e achegar servizos presentes na

súa comunidade, evitando estereotipos sexistas.

o Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula,

mostrando disposición para compartir e resolver conflitos. Incorporación

progresiva de pautas adecuadas de comportamento.

o Recoñecemento  dalgúns  signos  de  identidade  cultural  galega

apreciando os cambios que se producen no modo de vida co paso do

tempo. Sucesos e persoas relevantes da historia da súa comunidade, do

seu país e do mundo.

Criterios de Avaliación/Cualificación

1. Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar sobre

eles. Recoñecer os seus atributos e calidades. Agrupar, clasificar e ordenar

estes elementos e coleccións segundo distintos criterios.

2. Empregar  os  números  para  identificar,  contar,  clasificar,  informarse  e

ordenar elementos da realidade, aproximándose ao seu valor notacional e

conceptual. 

3. Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás,

empregando e comparando magnitudes de peso, lonxitude e capacidade.

4. Recoñecer algúns aspectos xeométricos básicos: liñas, puntos, rectángulos,

cadrados, triángulos, círculos, esferas, cubos e prismas.

5. Describir e representar dun modo elemental a situación das propias nenas e

dos  nenos  en  relación  con  obxectos  e  coas  demais  persoas  usando

vocabulario topolóxico elemental.

6. Usar e comprender nocións temporais básicas ordenando temporalmente

feitos referidos á súa vida. 

7. Dar mostras de interese polo medio natural e os seus cambios. Identificar e

nomear algúns dos seus compoñentes, establecendo relacións sinxelas de
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interdependencia.  Manifestar  actitudes  de  coidado e  de respecto  cara  á

natureza e participar en actividades para conservala.

8. Identificar e recoñecer as diferentes etapas da vida nas persoas e noutros

seres vivos.

Avaliarase a capacidade para recoñecer os cambios que se producen nas

persoas ao longo da súa vida.

Valorarase  tamén  se  as  nenas  e  os  nenos  son  capaces  de  establecer

algunhas  relacións  entre  medio  físico  e  social,  identificando  os  cambios

naturais  que  afectan  á  vida  cotiá  das  persoas  –cambios  de  estacións,

temperatura...

9. Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do contorno do

alumnado e algunhas características da súa organización.

10.Recoñecer,  identificar  e  poñer  exemplos  sinxelos  dalgúns  servizos

comunitarios.

11. Recoñecer  algunhas  manifestacións  culturais  próximas  e  doutras

realidades, valorando a súa diversidade e riqueza.

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

● Utilizar  as  diversas  linguaxes  como  instrumentos  de  comunicación,  de

expresión de ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de

gozo.

● Recoñecer  a  importancia  das  manifestacións  non  verbais  –o  silencio,  a

mirada, a xestualidade, o olfacto e o tacto– como elementos xenuínos da

comunicación humana.

● Comprender  que as palabras,  escrituras indeterminadas,  números,  notas

musicais,  iconas  e  outros  símbolos  e  signos  convencionais  poden

representar  os  pensamentos,  experiencias,  coñecementos,  ideas  e

intencións das persoas.

● Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais con distintos propósitos –

expresar  sentimentos,  emocións,  desexos,  ideas,  …  –  con  diferentes

interlocutores e en diversidade de contextos,  valorando a linguaxe como

ferramenta  de  relación  cos  demais,  de  regulación  da  convivencia  e  de

aprendizaxe.
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● Comprender a intención comunicativa doutras nenas e doutros nenos, así

como  das  persoas  adultas,  adoptando  unha  actitude  positiva  cara  ás

linguas.

● Iniciarse  no  uso  oral  dunha  lingua  estranxeira  para  comunicarse  en

actividades contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes

intercambios comunicativos.

● Aproximarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos.

● Comprender,  reproducir,  reescribir  –tendo  en  conta  as  diferentes  etapas

individuais no proceso de adquisición da lingua escrita–, e recrear textos.

● Reproducir ritmos sinxelos.

● Utilizar elementos da linguaxe plástica: liñas, formas, cor, espazo, …

● Describir elementos do seu contorno (tamaño, forma, cantidade, …) e a súa

situación no espazo en narracións ordenadas das súas vivencias.

● Observar e verbalizar os cambios acontecidos no entorno próximo.

● Iniciarse no uso adecuado da lingua, oral e escrita, como instrumento de

comunicación e aprendizaxe.

● Favorecer a comprensión das características e relacións do medio físico e

social.

● Aproximarse  ao  coñecemento,  emprego  e  valoración  das  TIC  –

ordenadores, Internet, encerado dixital interactivo, escáner, vídeo... –como

ferramentas de busca de información, creación, expresión e comunicación.

● Comprender  as  intencións  e  as  mensaxes  doutros  nenos  e  de  adultos,

adoptando unha actitude positiva cara á lingua, tanto a propia coma a dos

demais. 

● Iniciarse  nos  usos  sociais  da  lectura  e  da  escritura,  explorando  o  seu

funcionamento e valorándoas.

● Desenvolver  habilidades  comunicativas  utilizando  a  lingua  como

instrumento de aprendizaxe, de representación, de comunicación e de gozo,

de  expresión  de  ideas  e  de  sentimentos,  valorando  a  lingua  oral  como

medio de relación cos demais e de regulación da convivencia.

● Iniciarse na aprendizaxe do traballo en grupo: pequeno grupo e gran grupo.

● Iniciarse no uso do diálogo como medio de expresión e para aprender a

escoitar e respectar as dos demais.
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● Desenvolver  habilidades  comunicativas,  expresando  e  comunicando

emocións,  sentimentos,  desexos e ideas,  mediante a linguaxe plástica e

musical,  e  realizando  actividades  de  representación  e  de  expresión

artísticas e musicais, mediante o emprego de diversas técnicas, de diversos

materiais e do propio corpo.

● Potenciar  a  capacidade  creativa  a  través  das  linguaxes  artísticas  para

imaxinar,  inventar,  transformar...  desde  as  súas  ideas,  sentimentos,

experiencias, coñecementos...

● Achegarse  ao  coñecemento  de  obras  artísticas  expresadas  en  distintas

linguaxes,  comunicándose  creativamente  a  través  das  diferentes

manifestacións e adquirindo sensibilidade estética.

● Desenvolver o sentir de autoconfianza nas producións artísticas persoais,

mostrando  interese  melloralas,  respectando  e  valorando  as  creacións

propias e as das demais persoas.

● Achegarse ao coñecemento de obras artísticas e musicais, gozando da súa

observación, escoita e interpretación. Explorar as posibilidades sonoras da

voz,  do  propio  corpo,  de  obxectos  cotiáns  e  de  instrumentos  musicais,

discriminando os seus trazos distintivos e algúns contrastes básicos.

● Facer uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte

de pracer.

● Desenvolver  habilidades  que  lle  permitan  transformar  unha  nova

información en coñecemento propio, relacionándoo cos seus coñecementos

e experiencias propias, podendo aplicalo en novas situacións.

● Adquirir  de forma cada vez máis autónoma a comprensión, expresión, a

atención e a memoria.

● Fomentar intercambios lingüísticos para favorecer o desenvolvemento da

autoestima e a confianza en si mesmo.

● Desenvolver habilidades comunicativas, descubrindo e experimentando con

xestos e con movementos como recursos corporais para a expresión e para

a comunicación.

Contidos

Bloque 1. Linguaxe verbal

Escoitar, falar e conversar
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➢ Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar

feitos,  para  explorar  coñecementos,  expresar  e  comunicar  ideas  e

sentimentos,  e  como  axuda  para  regular  a  propia  conduta  e  a  dos

demais.

➢ Uso progresivo,  acorde  coa  idade,  de  léxico  variado  e  con  crecente

precisión,  estruturación  apropiada  de  frases,  entoación  adecuada  e

pronuncia clara.

➢ Participación  de  forma oral  en  conversacións,  narracións,  anécdotas,

chistes,  xogos  colectivos  e  outros,  incrementando  o  vocabulario,

empregándoo  con  crecente  precisión,  con  entoación  adecuada,

pronunciación clara e usando estruturas oracionais que enriquezan as

propias competencias comunicativas.

➢ Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en

diferentes  contextos  e  con  persoas  interlocutoras  diversas  usando

argumentos nas súas conversacións, respectando a vez nas quendas e

escoitando atentamente.

➢ Acomodación  progresiva  dos  seus  enunciados  aos  formatos

convencionais.

➢ Emprego  adecuado  das  formas  socialmente  establecidas  para

relacionarse  coas  demais  persoas  –saúdos,  despedidas,  fórmulas  de

cortesía...

➢ Interese por  participar  en interaccións orais  en lingua estranxeira,  en

rutinas e situacións habituais de comunicación, mostrando unha actitude

positiva cara a esta lingua.

Aproximación á lingua escrita

➢ Aproximación á lingua escrita como medio de comunicación, información

e gozo a través de soportes diferentes.

➢ Interese  e  atención  na  escoita  de  narracións  e  instrucións  lidas  por

outras persoas.

➢ Iniciación no uso da escritura en situacións contextualizadas e reais.

➢ Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión

gráfica. Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e

usuais. Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a

Páxina25



Programación do Ciclo de Educación Infantil
Curso 2021/2022

propiedades  cuantitativas  –cantidade  de  letras,  palabras  longas  e

palabras  curtas–  e  propiedades  cualitativas  –variedade  de  grafías–.

Iniciación ao coñecemento do código escrito a través desas palabras e

frases empregadas en contextos significativos e funcionais.

➢ Interese  e  gusto  por  producir  mensaxes  con  trazos  cada  vez  máis

precisos e lexibles.

Achegamento á literatura

➢ Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora

ou  lector  competente  de  contos,  relatos,  lendas,  poesías,  rimas,

adiviñas,  teatro...;  tanto  tradicionais  coma contemporáneas,  nas dúas

linguas oficiais, e como fonte de pracer e de aprendizaxe compartida.

➢ Dramatización de textos literarios, gozo e interese por expresarse con

axuda de recursos non lingüísticos. 

➢ Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición

cultural ou de autor, gozando das sensacións que o ritmo, a rima e a

beleza das palabras producen.

➢ Participación creativa en xogos lingüísticos –encadeados de palabras,

adiviñas,  trabalinguas,  onomatopeas...  acompañados  de  respostas

corporais –xestos, movementos, ritmos... para divertirse e para aprender

na compañía de iguais e de persoas adultas.

➢ Interese por compartir interpretacións, sensacións, emocións e opinións

provocadas  polas  producións  literarias,  iniciándose  nas  discusións

literarias. 

➢ Introdución ao uso das bibliotecas de centro e de aula como un medio

máis  de  aproximación  á  literatura  e  como  espazo  privilexiado  de

recursos para a diversión e o coñecemento.

Bloque 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal.

➢ Exploración sensorial dos elementos presentes no contorno integrando

actividades de tocar, ulir, oír e ver.

➢ Potenciación da imaxinación e fantasía do alumnado para enriquecer a

actividade creativa.

➢ Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a

linguaxe plástica –liña, forma, cor, textura, espazo e volume.
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➢ Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos

das formas de expresión –cor, forma, liña, movemento, volume, texturas,

ritmos, melodías, timbres, entre outros– que lles permitan ás nenas e

aos nenos desenvolver a súa sensibilidade estética.

➢ Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais,

útiles e soportes –papeis, cartón, arame, plástico, teas, cortiza, barro,

rasquetas,  cepillos,  esponxas,  pantalla  de  ordenador,  mesa  de  area,

retroproxector, encerado dixital, fotografías... e das distintas técnicas –

debuxo, pintura, colaxe, amasado, modelado, escultura e a combinación

de dúas ou máis técnicas...  como recursos e medios de expresión e

comunicación  de  feitos,  sentimentos,  emocións,  vivencias,  fantasías,

experiencias...

➢ Experimentación  e  coñecemento  das  posibilidades  de  transformación

dos diferentes materiais e obxectos.

➢ Descubrimento  das  posibilidades  creativas  e  plásticas  da  luz,  das

sombras e da cor, empregando recursos como a luz natural, lanternas,

lámpadas, proxector...

➢ Interpretación  e  valoración  de  diferentes  tipos  de  obras  plásticas

presentes  na  aula,  no  contorno,  en  museos  e  exposicións  reais  o

virtuais,  obradoiros  de  artistas  e  persoas  artesás  manifestando  e

compartindo a través das diversas linguaxes as sensacións e emocións

que producen, así como indicando o que gusta e o que non.

➢ Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu

desenvolvemento e posterior comunicación, valorando a realización de

bosquexos para conseguir unha melloría na produción. 

➢ Exploración  das  posibilidades  sonoras  da  voz,  do  propio  corpo,  de

obxectos  cotiáns  e  de  instrumentos  musicais.  Utilización  dos  sons

achados para a interpretación e a creación musical.

➢ Vivencia do son e do silencio.

➢ Recoñecemento de sons do contorno natural e social, e discriminación

dos seus trazos distintivos.

➢ Creación  de  secuencias  de  movementos  e  ritmos  a  partir  das

sensacións que lle xera a música.
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➢ Audición  atenta  de  obras  musicais  populares,  clásicas  e

contemporáneas.  Participación  activa  e  gozo  na  interpretación  de

cancións, xogos musicais e danzas colectivas e individuais.

➢ Creación, mediante a música e o baile, dos propios patróns, recreando

situacións, ideas, feitos e sentimentos, mediante o humor, o absurdo e a

fantasía, compartindo con outras persoas as propias creacións.

➢ Vivencia  de  xestos  e  movementos  como  recursos  corporais  para  a

expresión e a comunicación e o intercambio afectivo.

➢ Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e

outros  xogos  de  expresión  corporal  –mimo,  monicreques,  teatro  de

sombras...– colaborando na elaboración dos elementos necesarios para

unha ambientación adecuada.

Bloque  3.  Linguaxe  audiovisual  e  tecnoloxías  da  información  e  a

comunicación.

➢ Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como

fontes de información, de comunicación, de expresión, de estratexias de

exploración e investigación.

➢ Aproximación  a  producións  audiovisuais  como  películas,  series  de

animación ou videoxogos.

➢ Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado

dos  medios  audiovisuais  e  as  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación.

➢ Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, das

ferramentas tecnolóxicas.

➢ Aproximación  ao  uso  do  ordenador,  á  cámara  fotográfica,  …nos

procesos creativos para a elaboración de producións audiovisuais como

series de animación, presentacións, vídeos..., a través de programas de

edición de textos, de gráficos e de sons.

➢ Valoración  crítica  dos  contidos  e  da  estética  das  producións

audiovisuais.

Criterios de Avaliación/Cualificación
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1. Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación

positiva  con  iguais  e  con  persoas  adultas,  segundo  as  intencións

comunicativas.

2. Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita

atenta e respectuosa. 

3. Mostrar una actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira,

interesándose  por  participar  en  interaccións  orais  en  rutinas,  xogos  e

situacións habituais de comunicación.

4. Mostrar  interese  polos  textos  escritos  presentes  na  aula  e  no  contorno

próximo, iniciándose no seu uso e na comprensión das súas finalidades.

Interesarse e participar nas situacións significativas de lectura e escritura

que se producen na aula desenvolvidas por persoas lectoras e escritoras

competentes.

5. Producir  diferentes  textos  individualmente  ou  en  grupo  –con  escritura

convencional ou  non–, con propósitos e intencións diferentes: recoller e

transmitir información, gozo...

6. Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios:

contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas...

7. Utilizar  a  biblioteca  con  respecto  e  coidado,  valorándoa  como  recurso

informativo, de entretemento e gozo.

8. Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios

das diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais.

9. Mostrar  interese  por  explorar  as  súas  posibilidades  de  expresión  e

representación,  por  gozar  coas  súas  producións  e  por  compartir  as

experiencias creativas, estéticas e comunicativas.

10.Utilizar,  na  medida  das  súas  posibilidades,  a  linguaxe  audiovisual  e  as

tecnoloxías da información e comunicación como vehículo de expresión e

comunicación.

0.1. MÍNIMOS ESIXIBLES

 Coñecer  o  seu  propio  corpo  e  o  das  outras  persoas,  as  súas

posibilidades de acción e aprender a respectar as diferenzas.

 Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social.
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 Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.

 Desenvolver as súas capacidades afectivas.

 Relacionarse  cos  demais  e  adquirir  progresivamente  pautas

elementais de convivencia e de relación social, así como exercitarse

na resolución pacífica de conflitos.

 Desenvolver  habilidades  comunicativas  en  diferentes  linguaxes  e

formas de expresión.

 Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse á lectura e

escritura como medio de comunicación, información e gozo.

 Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión

e a comunicación.

 Achegarse, na medida das súas posibilidades, o uso das tecnoloxías

da información e da comunicación.

Para  garantir  a  súa  consecución  levaremos  a  cabo  diferentes  técnicas  e

instrumentos de avaliación ao longo de toda a etapa, avaliando tamén a nosa

práctica  docente  co  fin  de  coñecer  si  os  procedementos  e  metodoloxías

empregadas son as axeitadas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

No que  respecta  ás  distintas  celebracións  realizadas  polo  colexio:  Samaín,

Magosto, Nadal, Entroido, Semana das Letras Galegas... realizaranse a nivel

aula, sen compartir espazos o alumnado das distintas aulas.

As saídas que se realizarán serán na contorna próxima ( paseo praia Xardín,

paseo fluvial, parque das tirolinas, etc.). Non se realizarán desprazamentos en

transporte para as saídas.  Polo tanto,  todas as saídas a realizar durante o

curso escolar 2021/2022 serán sempre na contorna próxima e dependerán do

tempo meteorolóxico e máis da situación epidemiolóxica na que nos atopemos

en cada momento. Ao longo do curso valoraremos, de ser o caso, as ofertas de

actividades adecuadas ás idades de Educación Infantil por parte do Concello,

nas  que  presupoñemos  se  garden  as  debidas  medidas  de  prevención  da

Covid19.
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ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR

Partimos sempre do traballo na biblioteca de aula, co fin de inculcar nos/as

nenos/as actitudes positivas cara á lectura e o gusto por ela. Así propoñemos

una serie de obxectivos a conseguir ao longo da etapa de infantil.

o Adquirir interese pola escoita de contos e pola súa posterior reprodución.

o Amosar interese pola aprendizaxe de manifestacións orais de carácter

popular (poesías, adiviñas, refráns, …).

o Interpretar  imaxes  dos  contos  acompañadas  de  pequenos  textos

escritos, establecendo unha relación entre ambas cousas.

o Interpretar pictogramas referidos a obxectos concretos.

o Identificar  palabras  significativas,  tales  como o  seu nome e o dos/as

compañeiros/as.

o Manifestar  interese polas producións escritas a través do manexo de

libros ilustrados.

A consecución  destes  obxectivos  levarase  a  cabo  a  través  dunha  serie  de

estratexias, tales como:

MOMENTO DO CONTO: Rutina diaria na que se conta un conto ou se traballa

sobre  el;  diálogo  a  partir  do  conto,  modificacións  sobre  o  mesmo,

representación, …

IDENTIFICACIÓN DAS LETRAS NAS RUTINAS: Tódolos días  escríbese  a data no

encerado, os nomes dos/as encargados/as, … traballando as diferentes letras.

RECUNCHO DA BIBLIOTECA:Onde se atopan libros á disposición do alumnado

para que podan ollar en certos momentos.

PRÉSTAMO DE LIBROS: Farase dende a biblioteca de centro ata a biblioteca de

aula,  onde  as  mestras  titoras  os  recollerán,  farán  uso  deles  na  aula   e

devolveranos  pasado  o  tempo  de  confinamento  dos  mesmos.  Neste  curso

2021/2022 non se realizará o préstamo de libros ás casas como se facía nos

cursos anteriores, co fin de non intercambiar materiais entre espazos fóra da

escola.

MOMENTO DE LECTURA INDIVIDUAL NA AULA: Diariamente o alumnado  de forma

individual visualiza un conto, introducíndose no gusto polos libros, pola lectura,

ademais doutros momentos de lectoescritura durante o traballo diario.
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FOMENTO E ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN TIC

Sendo conscientes da necesidade de integración  das Tics no centro e  nas

aulas  como  resposta  á  constante  e  rápida  evolución  destes  medios  na

sociedade actual, e contando en todas as aulas de infantil con PDI, proxector e

ordenador, intentamos lograr os seguintes obxectivos:

 Potenciar  o  emprego  das  TIC  no  proceso  de  ensinanza-

aprendizaxe, neste curso en particular , coidando especialmente a

desinfección,  hixiene  e  limpeza  de  cada  un  dos  materiais

empregados ao cambiar de neno.

 Empregar estas ferramentas como útil de achega  de información.

 Facilitar o acceso ás TIC por parte do alumnado NEAE en tarefas

de apoio á aprendizaxe.

 Utilizar  os  programas  do  centro  ou  outros  para  favorecer  a

adquisición de destrezas.

 Fomentar o afán de coñecemento.

As actividades a realizar neste campo abarcarán desde as rutinas propias da

etapa  (pasar  lista,  escritura  de  data,  palabra  favorita,  …),  a  procura  de

información (visual e escrita), xogos educativos, visionado de vídeos, escoita

de cancións e  demais  actividades organizadas y  preparadas polas  mestras

para o traballo do alumnado. 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PLAN DE CONVIVENCIA

Co  obxectivo  de  contribuír  a  unha  convivencia  pacífica,  participativa  e

construtiva, tanto na actividade diaria específica do centro escolar, como entre

toda  a  comunidade  educativa,  establécense  unha  serie  de  actividades

destinadas a mestres/as, alumnos/as e pais/nais.

Mestres/as.  Terase  aquí  especial  consideración  co  profesorado  de  nova

incorporación,  así  como  de  xeito  periódico  ao  longo  del,  para  propiciar  un

ambiente  de  cordialidade,  cooperación  e  coordinación  efectiva,  así  como o

coñecemento da documentación e normas básicas para poder aplicar unhas

actuacións comúns ante posibles conflitos.

Alumnos/as.  Comezarase  tamén  a  principio  de  curso  coa  difusión  das

principais normas de convivencia, con especial  atención a aspectos como a
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curiosidade e respecto polo diferente,  unha actitude cívica  e  construtiva  ou

hábitos non discriminatorios, coa lectura e comentario de documentos como o

de  Normas  de  funcionamento  e  organización  do  centro.  Terase  especial

coidado  coa  integración  do  alumnado  de  nova  incorporación,  mediante

actividades de recepción e/ou presentación para lograr un clima de seguridade

e tranquilidade. 

Ao longo do curso seguirán a se desenvolver  estes aspectos ao través da

acción titorial,  coa promoción de actitudes de desenvolvemento das propias

capacidades,  facilitando  para  isto  os  recursos,  apoios  ou  informacións

adecuados; e coa organización de actividades como charlas enmarcadas na

propia acción titorial sobre temas que afectan a toda a comunidade, tales como

a hixiene, a educación sexual, ou outros que podan ir xurdindo ao longo do

curso  segundo  os  centros  de  interese  do  alumnado,  e  ademais,  visitas,

competicións deportivas,  realización  de enquisas,  xuntas  de delegados que

detecten  conflitos  e/ou  necesidades,  propiciando  deste  xeito  unha  práctica

democrática na vida diaria do centro.

Pais/nais.  A  comezo  de  curso  comunicaranse  as  principais  normas  de

convivencia, facendo un chamamento ao seguimento do contacto ao longo do

curso mediante a acción titorial, de cara todo elo a propiciar un ambiente de

implicación e colaboración no que casa e escola sexan liñas paralelas.

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PROXECTO LINGÜÍSTICO

A maior parte das actividades que promoverán o proxecto lingüístico terán un

carácter plurianual,  xa que parten de obxectivos comúns dende un curso a

outro. Para levalas a cabo, consideramos de grande importancia a colaboración

e axuda das familias do alumnado, así como que teremos en conta a contorna

do centro.

A organización e preparación das distintas actividades para cada celebración,

virán establecidas pola coordinación das dinamizacións do centro: Lingüística,

Extraescolares, Biblioteca e TICs.

O  alumnado  será  o  protagonista  das  actividades  programadas  e  o  que  se

pretende  é  a  participación  dinámica  e  activa  de  todos  eles,  tratando  de

potenciar un uso positivo da nosa lingua.
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EDUCACIÓN EN VALORES

Tal  e  como  establece  na  LOE  modificada  pola  LOMCE,  non  se  tratan  de

contidos que se traballan de maneira ocasional, senón de valores que achegan

a  escola  á  vida  real  e  favorecen  o  desenvolvemento  integral  da  persoa.

Levaranse a cabo transversalmente nas distintas áreas ou na asemblea de

clase.

Entre  os  valores  que  teñen  unha  presenza  máis  relevante  nesta  etapa

destacamos:

Educación moral e cívica. Debe axudarnos a detectar e criticar os aspectos

inxustos da realidade cotiá e das formas sociais vixentes, a construír formas de

vida máis xustas tanto nos ámbitos interpersoais coma nos colectivos.

Educación para a paz. Procurarase por todos os medios o desenvolvemento

de actitudes que estimulen o diálogo como o camiño na resolución de conflitos

entre  persoas  e  grupos.  A  escola  neste  aspecto  ten  que  actuar  de

equilibradora.

Educación para a solidariedade e a igualdade. Evidentemente no noso país

existen grandes bolsas de pobreza e marxinación. É polo tanto necesario que o

noso alumnado se mentalice e coñeza esta realidade do noso planeta e que

comprendan o feito de que aínda que a eles non lles aconteza non poden

quedar impasibles. Nestes valores, a escola xoga un importante papel.

Educación para a saúde. Fomentar a adquisición de hábitos de saúde: adoitar

ao  neno  lavarse  as  mans  5  veces  mínimo  durante  a  xornada  escolar:  na

entrada á aula, despois de utilizar os sanitarios, antes e despois de comer,na

volta  do  recreo e  nas saídas,  fomentar  a  alimentación  sa  (ex.  A través do

calendario de merendas),  o descanso, … Nestes ámbitos aínda que a escola

xoga un papel  importante,  sen a  colaboración  da familia  pouco se  podería

facer, de aí a importancia que ten unha boa relación con esta.

Educación para a igualdade entre os dous sexos. A escola dará o mesmo

trato aos dous sexos, polo tanto, non haberá imaxes nin textos sexistas, os

nenos  e  as  nenas  poderán  xogar  aos  mesmos  xogos,  evitarase  facer

agrupacións homoxéneas nos talleres e repartiranse por igual as tarefas, terase

moito coidado coa linguaxe, …
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Educación sexual. O tema da sexualidade está moi relacionado co tema da

saúde, así deben sentar as bases para que o/a neno/a pregunte e adquira a

información correcta por persoas preparadas. Aproveitarase o nacemento dun

irmán ou familiar ou o propio embarazo para achegalos ao tema. Realizaranse

actividades  onde  poidan  coñecer  os  órganos  sexuais  a  través  de  láminas,

vídeos, …

Educación ambiental. Dende Infantil se irán creando hábitos no/a neno/a de

coidado e respecto cara ao ámbito. Como actividade de todo o centro e, de

forma organizada, realizaranse actividades de coidado e produción no horto

escolar, para ensinar o ciclo vital e o coidado dunha planta como ser vivo que

é. Faráselles comprender o importante que son as zonas verdes, por que se

contaminan as augas, que é a reciclaxe e en que consiste, a importancia dos

animais,  as  especies  protexidas.  Aproveitando  as  posibles  saídas  como as

entornas máis adecuadas para estes aprendizaxes.

Educación do consumidor. O/A neno/a é un ser indefenso ante a sociedade

consumista na que vivimos. Así na escola e no seo da familia potenciaranse ao

máximo procedementos e actitudes que non favorezan o consumo. Cousas tan

simples como aproveitar ao máximo o material, os xoguetes, utilizar material de

escoura, … Tentaremos  amosarlles o enganosa  que resulta a televisión e a

publicidade, fomentaranse actitudes de compartir, de non valorar aos demais

polo  que  teñen,  polo  seu  aspecto  externo  senón  pola  súa  forma de  ser  e

comportarse, …

Educación viaria. Ensinaráselles a respectar os semáforos, a utilizar os pasos

de peóns, os medios de transporte públicos, o risco que supón o uso de patíns

e bicicletas en lugares non adecuados, circular polas beirarrúas, …

3. PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN

3.1. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 20/21.

Neste  curso  pasado  2020/2021  o  alumnado  non  sufriu  un  proceso  de

confinamento, situación excepcional que aconteceu no curso 2019/2020, e foi

avaliado  con  normalidade  a  finais  de  curso  para  coñecer  as  aprendizaxes

adquiridas e o nivel de desenvolvemento. 

Páxina35



Programación do Ciclo de Educación Infantil
Curso 2021/2022

De  tódolos  xeitos,  en  xeral,  os  mínimos  esixibles  para  acadar  nos  cursos

anteriores, considérase tralas avaliacións iniciais,  que foron alcanzados pola

maioría dos nenos/as. Aquelas aprendizaxes que precisen un reforzo, a criterio

da  súa  titora  para  o  seu  afianzamento  traballaranse  con  maior  incidencia

durante o primeiro trimestre do curso co grupo -clase.

3.2. Metodoloxía didáctica.

Partindo de que o noso obxectivo primordial  a conseguir como docentes de

Educación  Infantil  é  que  os  nenos/as  experimenten  un  desenvolvemento

harmónico  nos  seus  distintos  ámbitos  a  través  dunha  axeitada  acción

educativa, que primordialmente esperte o seu gusto e interese por aprender,

relacionarse,  construír,  ...  a  metodoloxía  empregada  neste  nivel  educativo,

fundamentada en proxectos, garantirá:

- Partir  do  nivel  de  desenvolvemento  de  cada  neno/a,  das  súas

características e necesidades persoais, dos intereses individuais e dos

distintos estilos cognitivos.

- Asegurar  a  construción  de  aprendizaxes  significativas  a  través  da

utilización dos seus coñecementos previos e situacións de aprendizaxe

baseadas  na  experiencia,  propoñendo  actividades  de  manipulación,

experimentación e investigación, e fomentando o descubrimento a través

do xogo e do movemento. 

- Posibilitar  que  os  alumnos  realicen  aprendizaxes  significativas  por  si

mesmos, creando un clima afectivo positivo, no que se sintan seguros

para poder expresarse, investigar, expor dúbidas ou pedir axuda.

- Programar actividades, adecuadas ao nivel e características de todos e

cada  un  dos  alumnos,  favorecendo  a  formación  dun  autoconcepto

positivo e potenciando a autoestima.

- Procurar equilibrar a realización de actividades novas e variadas, que

manteñan  o  interese  e  a  curiosidade,  con  outras  máis  rutineiras  ou

reiterativas, indispensables nesta etapa.

Segundo estes requisitos, os principios que deben orientar a nosa práctica

educativa son os seguintes:
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 O enfoque globalizador

 Un método activo

 A motivación

 Autonomía na aprendizaxe

 Atención á diversidade do alumnado

 Sensibilidade pola educación en valores

 Relación coas familias

 Avaliación do proceso educativo

 Un aprendizaxe lúdico, intuitivo e integrador

Como  conclusión,  a  acción  educativa,  orientada  por  este  conxunto  de

principios, debe servir para que os nenos/as comecen o desenvolvemento das

competencias  básicas  mediante  a  práctica  do  pensamento  crítico,  a

creatividade,  a  iniciativa,  a  solución  de  problemas,  a  toma de  decisións,  o

control  das emocións e o asumir riscos, compoñentes importantes de todas

elas.

3.3. Temporalización

O horario de entrada realizase de forma escalonada entrando en primeiro lugar

os alumnos de 6º de Infantil, pasados 5 minutos o alumnado de 5º de Infantil e

pasados outros 5 minutos o alumnado de 4º de Infantil.

O horario de saídas será gradual  saindo en primeiro lugar 4º de Infantil  ás

13:25, en segundo lugar 6º de Infantil  ás 13:35 e en derradeiro lugar 5º de

Infantil ás 13:45.

A temporalización será flexible adecuándonos e respectando os ritmos propios

de cada neno, atendendo ás súas necesidades e as do propio grupo-clase.

En Educación Infantil resulta moi necesaria a organización do tempo, non só

porque nestes primeiros anos de vida son idóneos para a relación afectiva, a

comunicación, o coñecemento de se mesmo e dos outros, a aprendizaxe, …,

senón  porque  resultan  a  mellor  forma  de  adaptarse  á  nova  situación  do/a

neno/a: a escolaridade.

É por isto que o tempo se divide en rutinas ou momentos de aprendizaxe de

hábitos propios da vida escolar. Entre algunhas das rutinas que se poden levar
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a cabo, están: as de entrada, asemblea, merenda, o traballo por recunchos,

aseo ou as rutinas de saída.

As rutinas diarias de hixiene e coidado persoal abarcarán grandes espazos de

tempo  ao  longo  da  xornada  escolar,  e  en  sucesivas  ocasións  coidando

minuciosamente a hixiene e lavado de mans , e cantas veces se considere

necesario, seguindo o protocolo Covid19 do centro.

     3.4. Medidas organizativas

Os  grupos-clase  serán  considerados  grupos  de  convivencia.  Ditos  grupos

desprazaranse polas instalacións do centro evitando mesturar uns grupos cos

outros,  para  evitar  o  risco  de contacto  e  propagación do virus.  Dentro  dos

grupos  de  convivencia  traballarase  por  equipos,  de  5  compoñentes,

manténdose a distancia entre equipos. 

Dividiranse  cada  un  dos  materiais  de  traballo  de  aula,  en  5  grupos,

correspondentes cada un deles a cada día da semana, confinando deste xeito

os materiais durante unha semana ata o novo uso.

Os/as  nenos/as  aprenden  mellor  nun  ambiente  estimulante,  relaxado  e

ordenado no que se lle ofrezan distintas posibilidades de acción. É necesario

crear  un  ambiente  cálido  e  confortable  no  que o neno se  sinta  a  gusto.  A

organización do espazo debe de favorecer o encontro entre os membros do

seu equipo de 5 compoñentes,  o cal irá rotando nos distintos días da semana

polos distintos espazos da aula , previamente planificados pola mestra titora

gardando as horas precisas para a súa ventilación, hixienización confinamento

e illamento dos materiais á vez que permita o traballo e o xogo individual.

As mestras de apoio así coma as mestras/es que apoian en distintas aulas,

extremarán coidadosamente a hixiene de mans no cambio de aula.

A ventilación das aulas rexistrarase na plantilla para tal  fin cumprindo como

mínimo ca ventilación antes de entrar, na saída, durante os tempos de recreo e

ocio e cada hora ao menos 10 minutos, mantendo o máximo tempo posible a

aula ventilada se o tempo metereolóxico o permite.
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0s baños foron divididos con un tabique, proveendo de baño propio a cada

unha das aulas de infantil ,sen ter que compartir espazos nenos de distintas

aulas., e poder así respectar os grupos de convivencia.

Os  patios  de  recreo  aparecen  parcelados  e  identificados  cun  número

resultando finalmente 6 parcelas para 6 grupos-clase en total no caso de que o

nivel de transmisión sexa alto: 3 parcelas no patio exterior e 3 no patio interior;

polas cales rotarán en días sucesivos os distintos grupos de convivencia. Os

días  de  chuvia  aqueles  grupos  que  deberan  permanecer  no  patio  exterior

poderán desfrutar do ximnasio (tamén dividido en 3 parcelas), ou na súa aula

segundo  conveña  a  mestra  correspondente.  Se  a  transmisión  é  moi  baixa

permitirase  que  os  grupos  de  convivencia  estable  interaccionen  con  outros

grupos do mesmo curso, sobre todo ao aire libre segundo o establecido no

Protocolo  COVID  da  Xunta  de  Galicia.  Así  pois,  os  días  de  bo  tempo,

distribuiríanse no exterior 2 grupos de convivencia do mesmo nivel por cada

parcela e do mesmo xeito os días de chuvia no patio cuberto de infantil. Os

grupos irán rotando polas diferentes parcelas como xa estaba establecido.

As familias do alumnado, neste curso, non accederán ata a porta das aulas

coma  en  cursos  anteriores,  senón  que  acompañarán  aos  alumnos  ata  o

portalón de infantil, baixo cuberta,que da acceso ó patio interior das aulas de

infantil.

3.5  Medidas  de  atención  á  diversidade  (necesidades  educativas  e

emocionais)

Entendendo por atención á diversidade o conxunto de medidas e accións que

teñen  como  finalidade  adecuar  a  resposta  educativa  ás  diferentes

características e  necesidades,  ritmos e estilos  de  aprendizaxe,  motivacións,

intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.

A atención á diversidade rexirase polos principios de: normalización e inclusión,

equidade,  igualdade  de  oportunidades  e  non  discriminación,  flexibilidade  e

accesibilidade,  intercultralidade  e  promoción  da convivencia,  autonomía  dos

centros docentes e participación de toda a comunidade educativa.
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Dado  que  cada  neno/a  ten  as  súas  propias  características  e  ritmos  de

aprendizaxe  distintos,  realizaranse  as  actividades  respectando  sempre  a

evolución e o ritmo individuais.

A planificación secuenciada para a consecución duns obxectivos, será aberta e

flexible, podendo ser modificada, se fose preciso.

En todas as actividades evitarase que algún alumno/a quede apartado da súa

realización.

Respectaremos a individualidade de cada neno/a e adoptaranse as medidas

necesarias para dar unha resposta axeitada a aqueles/as que o precisen.

Concretamente, no presente curso académico, existen diferentes discentes que

presentan unha serie de necesidades.

- En 4º de Educación infantil hai 4 nenos que están pendentes de valoración e

o Departamento de Orientación establecerá as medidas oportunas en función

das súas necesidades.

-En 5º de Educación infantil hai 4 nenos/as que asisten a atención temperá.  

-O Departamento de Orientación realizou o curso pasado uns informes

para  derivar 3 alumnos/as a pediatría e a partir de aí concedéuselle a súa

asistencia a atención temperá. 

Actualmente, dese alumnado, un  ten informe de pediatría e está sendo

valorado por profesionais externos ao centro e unha alumna está sendo

valorada polo Departamento de Orientación do centro educativo. 

-En 6º de Educación Infantil, hai 4 alumnos/as que presentan necesidades.

-Dous alumnos dispoñen de informe e o curso pasado tiñan os seguintes

apoios: un deles era atendido durante 3 sesións de PT (2 fóra da aula e 1

grupal na aula) e 2 medias sesións de AL e o outro alumno tiña 2 sesións

de PT (unha individual fóra da aula e outra grupal na aula). 

-Un dos alumnos está pendente de valoración.

-Outro neno presenta informe e o curso pasado dispoñía de 2 medias

sesións de AL.
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 No caso de educación semipresencial ou non presencial  manterase máis ,se

cabe,  o  contacto,  asesoramento  e  coordinación  co  departamento  de

orientación, polo tanto tamén coas especialistas (P.T. e  A.L.) para ofrecer as

mellores propostas de traballo nas súas casas ás familias e ao alumnado.

Segundo o establecido no 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, poranse en

práctica acción preventivas e de detección temperá, garantindo un tratamento

educativo  personalizado  e  adoptado  a  realidade  de  cada  alumno/a,

optimizando a organización de recursos do centro para atender e dar resposta

ás necesidades de todo o alumnado, en particular de aquel con necesidade

específica de apio educativo. 

A todo o alumnado que o precise realizaránselle as modificacións oportunas no

seu  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe  co  fin  de  dar  respostas  as  súas

necesidades, como por exemplo:

● Para  a  maior  comprensión  das  normas,  dos  espazos  e  das

actuacións adaptaremos a sinalización da aula con pictogramas.

● Propostas de actividades con diversos graos de realización (reforzo e

ampliación).

● Actividades diversas para traballar un mesmo contido.

● Actividades que teñan aplicación na vida cotiá.

● Propostas que favorezan a expresión directa, a reflexión, a expresión

e a comunicación.

● Contidos de aprendizaxe tratados de forma globalizada.

● Propostas de avaliación inicial ante un novo proceso de ensinanza-

aprendizaxe.

● Utilización de procedementos e instrumentos de avaliación variados

e diversos (entrevistas, observación sistemática...).

Atenderanse  as  necesidades  emocionais  do  alumnado  traballando  a

competencia emocional,  a educación emocional e a intelixencia emocional, a

través do recoñecemento, das emocións propias e dos demais, da xestión das
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mesmas  e  a  verbalización  e  exteriorización,  na  asemblea  diaria  e  nos

momentos de diálogo e escoita. Esperando acadar progresivamente o control

das mesmas. Algunha mestra, recibirá formación a través de Fprofe e formando

parte  do  proxecto  Eduemociona,  para  poder  compartir  e  expandir  as

experiencias levadas a cabo con todo o ciclo. 

4. MEDIDAS  PARA  A  EDUCACIÓN  NON  PRESENCIAL  E/OU

SEMIPRESENCIAL.

4.1. Obxectivos imprescindibles a acadar.

Os obxectivos imprescindibles a acadar de ser necesario recurrir á educación

non  presencial  e/ou  semipresencial  serán  os  mesmos  que  figuran  nas

modificacións realizadas no punto 2 (Modificacións da programación).

4.2. Metodoloxía

De darse o caso de educación non presencial e/ou semipresencial intentarase

manter  unha  liña  metodolóxica  acorde  á  da  programación,  mantendo  un

intercambio continuo de información entre profesorado, alumnado e familias.

Os  medios  empregados  para  enviar  as  tarefas  ao  alumnado  e  garantir  a

adquisición de aprendizaxes básicas, así como a avaliación continua serán:

-  Emprego  da  aula  virtual,  habilitada  xa  anteriormente  nos  meses  de

confinamento  no  curso  anterior.  As  mestras  acudirán  á  formación  en

AulaVirtual,  co  fin  de  ofrecer  a  mellor  versión  no  seu  emprego  a  toda  a

comunidade educativa.

-  Aplicación  AbalarMóbil,  coa  finalidade  de  manter  o  acercamento  entre  o

profesorado e as familias.

- Correo electrónico

Será preciso coordinarse axeitadamente cos mestres e mestras especialistas,

co fin de ofrecer as tarefas dun xeito o máis sinxelo posible ás familias e non

sobrecargar de actividades ao alumnado ou o contrario.
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4.3. Modo de proveer o dereito á educación do alumnado que non poida

seguir a ensinanza telemática.

Tras   a  realización  dunha  enquisa  e  recollida  de  datos  ás  familias,  nas

primeiras semanas de curso, por parte das titoras, en canto a dispoñibilidade

de medios electrónicos no seu fogar, conclúese que case o 100%  das familias

dispón de ordenador, tabletas ou teléfonos móbiles, dende os que manter un

continuo contacto e poder seguir a docencia virtual. 

De darse o caso, no que algunha familia lle resulte imposible recibir e devolver

tarefas  por  medios  electrónicos e  estean en confinamento  nas súas casas,

proporcionaráselle tarefa impresa a través de persoal do concello, a quen se lle

pedirá que llo leve aos seus fogares.

4.4.  Mecanismos  para  asegurar  o  seguimento  continuo  do  curso  polo

alumnado

Para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado facilitaráselle ás

familias o emprego de:

– AbalarMóbil.

– Aula Virtual.

– Email.

– Vía telefónica.

4.5. Estratexias e instrumentos de avaliación

A avaliación na etapa de Educación Infantil  concíbese como unha reflexión

activa  acerca  da  realidade  educativa  diaria,  instrumentalizada pola

observación.

A avaliación nesta etapa será global, continua e formativa e estenderase a todo

o sistema educativo e non soamente ao alumnado.   

Os principios básicos da avaliación son:
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-  Principio de continuidade: enténdese a avaliación como un proceso no que

podemos distinguir diferentes momentos: inicio,desenvolvemento e fin.

- Principio de sistematicidade: formula a forma de seguimento de acordo a un

plan previamente trazado.

-  Principio  de  flexibilidade:  posibilidade  de  utilizar  no  proceso  avaliador,  en

función dos obxectivos trazados,  diversidade de técnicas e instrumentos  de

rexistro.

A avaliación será inicial  (ao principio de curso para saber os coñecementos

previos que posúen o alumnado), procesual (recollida continua de información)

e final (grao de consecución dos obxectivos propostos).

Empregaremos distintos Instrumentos de avaliación.

As escalas de observación: instrumentos de rexistro individual que se adapta

ben ao seguimento da asimilación de contidos.

As listas de control:  instrumento de rexistro  de datos do grupo que permite

observar o nivel de asimilación de contidos. Nelas aparecerá o reflexo de todos

os alumnos indicando para cada un se alcanzou cada aspecto avaliado.

Diarios  de  clase  ou  anecdotarios: permiten  recoller  información  sobre  a

actividade cotiá, iso facilita o seguimento da dinámica da aula sobre todo no

ámbito relacionado coas interaccións persoais e coas dificultades e progresos

que se detecten no desenvolvemento de determinadas aprendizaxes.

De  darse  o  caso  da  educación  non  presencial  e/ou  semipresencial  os

instrumentos  de avaliación  serán  semellantes  aos da  educación  presencial,

baseándose  na  observación  directa  e  rexistro  das  tarefas  entregadas,  dos

traballos rematados, da participación activa da docencia virtual, a expresión a

través de distintas linguaxes,  análise das producións e grao de satisfacción

coas actividades por parte do profesorado e o alumnado.

Farase unha autoavaliación do propio proceso de ensinanza-aprendizaxe e da

programación ao finalizar  o  curso co fin  de mellorar  e  rectificar  o  que fose

preciso, de ser o caso.

4.6. Procedemento de comunicación coas familias e alumnado

A  familia  é  o  primeiro  contexto  socializador  dos/as  nenos/as  (primeiras

emocións, hábitos, aprendizaxes,…). A relación entre escola e familia é moi
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importante  durante  toda  a  escolarización  dado  que  ten  como  obxectivo  a

educación  do/a  neno/a,  e  que  se  apoia  en  tres  pilares  básicos:  razóns

sociolóxicas (as familias sofren procesos de adaptación), razóns pedagóxicas

(aprendizaxes significativas coa colaboración familia-escola) e razóns legais.

A implicación  dos  pais  pode  ser  sistemática  (tarefas  de  apoio,  talleres)  ou

esporádica (período de adaptación, presentación de actividades ou profesións,

festas, saídas, confección de disfraces, proxectos, obradoiros,…) Neste curso

non se ofrecerán actividades nas que participen as familias dentro da aula,

respectando así o protocolo Covid19 e evitando os contactos con persoas non

pertencentes  ás  aulas  de  convivencia  ou  aulas  burbulla,  en  favor  da  non

expansión e contaxio da Covid19. Outras vías de colaboración poder ser:

 Representación nos órganos colexiados. A presenza dos representantes

dos pais  nos órganos colexiados (Consello  Escolar  e,  no seu seo,  a

comisión económica e a comisión de comedor) constitúe un poderoso

factor  de  control  e  participación  en actividades clave do centro  e  do

propio proceso educativo.

 Asociacións  de  pais  (ANPAS).  Deben  funcionar  activamente  e

converterse en motor dun grande número de actividades vinculadas ao

proceso educativo dos nenos/ás.

5. NECESIDADES DE MATERIAIS E MELLORAS NAS INSTALACIÓNS

 Dado  que  o  areeiro  é  pouco  funcional  nos  días  de  chuvia  ou

posteriores a chuvia, solicítase algunha cuberta para darlle máis uso,

así como á zona de tobogán, aproveitando os espazos exteriores dos

patios para o tempo de recreo e ocio do alumnado, rebaixando a

permanencia  de  tempo  en  espacios  pechados,  e  favorecendo  a

prevención  de  expansión  do  covid19   e,  ao  mesmo  tempo,  a

ventilación  máxima  nese  tempo  das  aulas  e  demáis  espacios

pechados.

 Solicítanse uns teléfonos inalámbricos para as aulas de 3 anos.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

No presente ano académico 2021/22, as mestras desenvolveremos a nosa 

acción educativa no primeiro curso do segundo Ciclo de Educación Infantil, en 

dúas aulas, xa que contamos con dobre liña, de 22 nenos/as (4a), e 21 

nenos/as (4b) de 3 anos. 

En 4º a hai 10 nenas/os que acoden a relixión católica e en 4º b 5 nena/os e 

o resto a valores.  

A lingua vehicular do nivel é o galego por ser a lingua materna predominante, 

introducindo progresivamente a outra lingua oficial, o castelán, tal e como 

recolle o Decreto 79/2010 do 25 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario contribuíndo a favorecer o Proxecto Lingüístico do centro. 

Levarase a cabo o período de adaptación ata o 22 de setembro para 

asegurar progresivamente un inicio no centro escolar axeitado á situación 

emocional e persoal do alumnado, tendo en conta o disposto na Orde do 19 

de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 
2. OBXECTIVOS 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 Identificar e expresar as propias emocións, necesidades e ideas. 

 Coñecer distintos tipos de alimentos e valorar a importancia de 

alimentarse de forma saudable. 

 Recoñecer a roupa adecuada para cada estación do ano. 

 Aceptar progresivamente as regras dos xogos. 

 Coñecer e respectar normas de comportamento en distintos espazos. 

 Identificar e valorar as diferenzas e semellanzas entre as persoas. 

 Adquirir capacidade de escoita e axuda aos demais. 

 Desenvolver as capacidades de observación, atención e memoria. 

 Iniciarse na realización de actividades cotiás de maneira cada vez máis 

autónoma. 

 Adaptarse ás rutinas e aos horarios da aula. 

 Adquirir hábitos adecuados para ter ordenada e coidada a aula. 

 Formar unha imaxe axustada de si mesmo. 

 Recoñecer diferentes partes do corpo. 



 Desenvolver axeitadamente a motricidade global do corpo. 

 Identificar os órganos dos sentidos cos que percibimos os obxectos. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

                Iniciarse na realización de series atendendo a distintos criterios. 

 Identificar e representar as figuras xeométricas. 

 Recoñecer e identificar as características dos obxectos atendendo a 

diferentes criterios. 

 Identificar e asociar a cantidade e a grafía dalgúns números. 

 Localizar elementos atendendo a diferentes nocións espaciais. 

 Identificar os espazos que hai na aula e algunhas dependencias do centro 

 Coñecer os membros da clase. 

 Recoñecerse como parte integrante dun grupo. 

 Valorar as tradicións culturais e mostrar unha actitude positiva e 

participativa nas celebracións. 

 Resolver pequenos problemas a nivel manipulativo (xuntar, repartir…). 

 Comprender ordes sinxelas. 

 Observar e recoñecer os cambios no medio natural relacionados co tempo 

atmosférico e coas estacións. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 Identificar a linguaxe oral como medio de expresión, comunicación e 

resolución de conflitos. 

 Respectar as normas que rexen o intercambio lingüístico: atención, 

quenda de palabra… 

 Coñecer e valorar a linguaxe escrita como medio para transmitir e 

conservar información. 

 Recoñecer o propio nome e as letras que forman algúns nomes. 

 Describir obxectos, láminas e situacións. 

 Adquirir vocabulario referido ao tema das unidades de traballo. 

 Coñecer, comprender e interpretar algunhas cancións, contos, poemas, 

refráns e adiviñas. 

 Facer un uso adecuado dos medios audiovisuais, valorando a súa 

utilidade para obter e comunicar información. 

 Participar en xogos dramáticos e simbólicos. 

 Coñecer distintos materiais e técnicas para realizar obras plásticas. 



 Sensibilizarse ante distintas manifestacións artísticas como medio para 

explorar as propias posibilidades motrices. 

 Dramatizar situacións e acontecementos. 

 Comprender ordes e explicacións sinxelas. 

 

Estes obxectivos pretenden favorecer a adquisición das competencias: 

competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, 

competencia cultural e artística, competencia social e cidadá, competencia no 

coñecemento e a interacción co mundo físico, tratamento da información e 

competencia dixital, competencia para aprender a aprender e autonomía e 

iniciativa persoal, poñendo o acento nas aprendizaxes consideradas 

imprescindibles dende unha perspectiva integradora e orientada por medio das 

tres áreas curriculares á aplicación dos saberes adquiridos. 

 
3. CONTIDOS 

ÁREA DE COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 Identificación da imaxe corporal global. 

 Características físicas propias e dos compañeiros 

 Discriminación das principais partes do corpo e as súas funcións. 

 Iniciativa na realización de hábitos de hixiene e alimentación. 

 Valoración positiva dos sentimentos propios e alleos. 

 Exercitación das capacidades de observación, atención e memoria. 

 Os sentidos: utilización e órganos. 

 Gusto por valorar e respectar as posibilidades do corpo. 

 Discriminación da roupa máis adecuada segundo as características do 

clima en cada estación do ano. 

 
ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 Apreciación do diálogo como medio para resolver os conflitos e 

establecer colectivamente normas de comportamento. 

 O colexio e a aula. 

 Curiosidade por coñecer os cambios e transformacións do medio en 

relación co paso das estacións e o tempo atmosférico 

 Alimentos: tipos e clasificación. 

 Participación nas actividades culturais e tradicións familiares e 

escolares. 



 Calidades dos obxectos: forma, cor, tamaño.. 

 Identificación dos números traballados asociados á súa grafía e 

cantidade 

 Identificación e representación das figuras xeométricas. 

 Series. 

 Gusto por manter un contorno limpo e coidado. 

 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 Escoita e comprensión de contos, poemas, cancións, refráns e adiviñas. 

 Utilización de materiais e técnicas plásticas diferentes. 

 Actitude de atención en audicións musicais. 

 Participación e gozo en actividades de dramatización e xogos en grupo 

de expresión corporal. 

 Interese por utilizar as propias posibilidades expresivas. 

 Descrición de obxectos, láminas e situacións. 

 Identificación do nome propio e do dos demais. 

 Gusto por adquirir vocabulario novo. 

 Gusto por usar as tic´s como recurso didáctico. 

 

4. METODOLOXÍA 

A metodoloxía de traballo está fundamentada nunha perspectiva 

constructivista que parte do desenvolvemento do alumnado e se adapta ás 

características do grupo, asegurando a construción de aprendizaxes 

significativas (Ausubel), baixo un enfoque globalizado (Decroly), expoñendo 

contidos significativos, motivadores e funcionais; así como unha intensa 

actividade (Vigotsky) que se desenvolverá a través do xogo (Fröbel), a 

observación e a experimentación, reestruturando os seus esquemas previos, 

chegando a “aprender a aprender”, sendo os nenos/ as protagonistas da súa 

aprendizaxe e o docente como guía; e nas orientacións metodolóxicas do 

Decreto 330/2009 do 4 de xuño polo que se establece o currículo de educación 

infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, e na programación de ciclo. 

 As estratexias metodolóxicas que levaremos a cabo son: 

 Motivar os alumnos/as facéndoos protagonistas da súa aprendizaxe,. 

 Promover a aprendizaxe por descubrimento. 

 Realizar actividades que posibiliten a observación directa, a 

manipulación e experimentación co obxecto de aprendizaxe. 



 Realizar propostas que axuden a provocar conflitos cognitivos e faciliten 

a adquisición de destrezas de aprendizaxe autónoma. 

 Utilizar o xogo como recurso motivador e instrumento educativo na 

práctica diaria. 

 
A nova temporalización da aula verase alterada facendo especial fincapé 

na hixiene: lavado de mans frecuente durante a xornada, sonar mocos, 

progresivo uso de máscara, distancia de seguridade, etc. Ademais, será moi 

flexible para adaptarse aos distintos ritmos. 

Combinaranse as rutinas (chegada, encargado, merenda, etc)., co traballo por 

recantos, propostas que xurdan da dinámica de aula: talleres, secuencias 

didácticas, actividades educativas na PDI que tratarán de favorecer o disposto 

no Plan Tic do centro; recreo e os especialistas de inglés, música, 

psicomotricidade e relixión. 

 
O espazo está organizado permitíndolles situarse nel, sentilo seu, 

relacionarse coas persoas e cos obxectos. A distribución da aula está pensada 

para facilitar os desprazamento e as maiores distancias de seguridade posibles 

e ao mesmo tempo dispor de espazos propios de traballo (mesas e cadeiras) 

estables organizados en 5 equipos de 4 e 5 nenas/os e recantos como o da 

biblioteca de aula que permitirá a través dun enfoque constructivista favorecer 

a adquisición do formulado no Proxecto Lector do centro. 

 
As medidas organizativas a ter en conta son: 

-Lavado frecuente de mans ao longo da xornada. 

-Grupos estables de traballo e recantos, aínda que se a situación 

epidemiolóxica o permite, poderán ser máis flexibles. 

- Patio de recreo distribuído por zonas e aulas, tamén podería variar se a 

situación o permite, xuntándose por niveis. 

- Limpeza e confinamento de materiais. 

- Uso de papeleiras específicas segundo os distintos residuos. 

 

 

En canto aos recursos humanos cóntase coas mestras titoras, 2 mestras 

de apoio, especialistas, familias e alumnado. Recursos ambientais como o 



patio interior e exterior dividido en tres zonas rotativas e o ximnasio e a aula de 

música. A biblioteca non será accesible aos nenos/as. A titora poderá dotar á 

biblioteca da aula con recursos da biblioteca do centro que posteriormente 

serán postos en corentena. Os recursos materiais estarán compostos de 

material funxible e non funxible segundo as necesidades da aula e tendo en 

conta as orientacións da Xunta de Galicia. 

 
5. AVALILACIÓN 

De acordo coa Orde do 25 de Xuño de 2009 pola que se regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da Educación 

Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia considerase que a avaliación 

formará parte inseparable do proceso educativo e será global, continua e 

formativa. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Ao finalizar o curso, os nenos/as serán capaces de: 

 Expresar emocións, necesidades e ideas. 

 Recoñecer a roupa adecuada para cada estación do ano. 

 Observar e recoñecer os cambios no medio natural relacionados coas 

estacións. 

 Aceptar progresivamente as regras dos xogos. 

 Coñecer e respectar normas de comportamento en distintos espazos. 

 Adquirir capacidade de escoita e axuda aos demais. 

 Mostrar progresiva autonomía na realización de actividades cotiás. 

 Coidar e ordenar o material da aula. 

 Desenvolver as capacidades de observación, atención e memoria. 

 Formar unha imaxe axustada de si mesmo. 

 Recoñecer características físicas propias e dos compañeiros. 

 Identificar os órganos dos sentidos cos que percibimos os obxectos. 

 Desenvolver series atendendo a distintos criterios. 

 Identificar e representar as figuras xeométricas. 

 Recoñecer e identificar as características dos obxectos atendendo a 

diferentes criterios. 

 Identificar e asociar a cantidade e a grafía dalgúns números. 

 Localizar elementos atendendo a diferentes nocións espaciais. 

 Coñecer os espazos da aula e algunhas das dependencias do centro. 



 Coñecer os membros da clase. 

 Coñecer e valorar as tradicións culturais e mostrar unha actitude positiva 

e participativa nas celebracións. 

 Comprender ordes sinxelas. 

 Coñecer distintos tipos de alimentos e valorar a importancia de 

alimentarse de forma saudable. 

 Coñecer e valorar a linguaxe escrita como medio para transmitir e 

conservar información. 

 Recoñecer o propio nome e as letras que forman algúns nomes. 

 Describir obxectos, láminas e situacións. 

 Coñecer, comprender e interpretar algunhas cancións, contos, poemas, 

refráns e adiviñas. 

 Familiarizarse co uso dos medios audiovisuais para obter e comunicar 

información. 

 Participar en xogos dramáticos e simbólicos. 

 Coñecer distintos materiais e técnicas para realizar obras plásticas. 

 

6. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A diversidade é unha característica da condición humana que se manifesta 

no comportamento e forma de vida dos individuos, así como nas súas maneiras 

de pensar. Tendo en conta a diversidade da aula e no marco do disposto no 

Plan Xeral de Atención á Diversidade do centro, a LOE-LOMCE, o Decreto 

Curricular e o Decreto 229/2011 de 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 LOE; 

as estratexias a seguir son: 

 Actividades de reforzo e ampliación. 

 Diferentes tipos de agrupamentos: pequeno grupo, parellas e individual. 

 Titoría entre iguais. 

 Utilización de procedementos e instrumentos de avaliación variados e 

diversos (cuestionarios, entrevistas, observación directa e sistemática...). 

 
7. EDUCACIÓN EN VALORES 

A Educación en Valores, son un conxunto de contidos esencialmente 

actitudinais que forman parte das rutinas, experiencias, situacións e accións 

diarias, de aí o seu tratamento transversal. No marco da LOE- LOMCE, o 



Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, desenvolve o Plan de Convivencia e establece 

como un dos seus obxectivos principais: fomentar valores, actitudes e prácticas 

que permitan mellorar o grao de aceptación, o cumprimento das normas, o 

respecto á diversidade e o fomento da igualdade entre homes e mulleres; así 

como a prevención e eliminación da violencia, o acoso escolar, a violencia de 

xénero e actitudes e comportamentos xenófobos e racistas. 

Os contidos que se traballarán nesta Programación Didáctica son: 

educación para a saúde, educación cívica, para a igualdade entre homes e 

mulleres, ambiental, entre outros, reflectidos no Decreto Curricular. Serán 

tratados de forma global por medio de rutinas diarias como: a hora da merenda, 

o cartel de normas, a reciclaxe mediante cubos de lixo diferenciados. 

 
 

8. MEDIDAS PARA A EDUCACIÓN NON PRESENCIAL E/OU 

SEMIPRESENCIAL. 

8.1  Obxectivos imprescindibles a acadar. 

 

 Formar unha imaxe axustada de si mesmo. 

 Iniciarse na realización de actividades cotiás de maneira cada vez máis 

autónoma. 

 Desenvolver axeitadamente a motricidade global do corpo. 

 Recoñecer e identificar as características dos obxectos atendendo a 

diferentes criterios 

 Resolver pequenos problemas a nivel manipulativo (xuntar, repartir…). 

 Observar e recoñecer os cambios no medio natural relacionados co tempo 

atmosférico e coas estacións. 

 Identificar a linguaxe oral como medio de expresión, comunicación e 

resolución de conflitos. 

 Comprender ordes e explicacións sinxelas. 

 

 

 

 
 

 



8.2  Metodoloxía 
 

A programación está pensada para poder realizarse tanto de forma presencial, 

semipresencial como non presencial pois xa foi adaptada tendo en conta 

ambos escenarios. 

A metodoloxía no caso semipresencial combinará propostas de ensino- 

aprendizaxe que permitan desenvolver con coherencia o realizado na aula   e 

na casa a través das aulas virtuais. Para elo, a través dos diversos canais de 

comunicación que se expoñen a continuación estaremos en contacto coas 

familias para levar a cabo as iniciativas. 

No caso de que se teña que aplicar un modelo non presencial, a 

comunicación será preferentemente a través das aulas virtuais, salvo 

excepcións ás cales se lles facilitarán propostas impresas. 

En todo caso, buscarase formular experiencias de aprendizaxe a través de 

obxectos e espazos accesibles tendo en conta a realidade escolar e familiar. 

 
8.3 Modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida 

seguir a ensinanza telemática. 

As familias que non dispoñan de medios telemáticos facilitaránselle 

propostas educativas impresas. 

 
 

8.4 Mecanismos para asegurar o seguimento continuo do curso polo 

alumnado. 

Para tal fin, o curso pasado púxose en funcionamento a aula virtual para que 

tanto as familias, como interlocutoras, como o alumnado, foran coñecendo os 

diversos usos e posibilidades de intercambio de información e realización de 

propostas educativas partindo dos elementos que estean no ambiente familiar. 

Porase a disposición das familias un correo electrónico ao que poderán facer 

chegar fotografías, vídeos e información de como se está a desenvolver a 

actividade educativa na casa, as dificultades e dúbidas. Deste xeito, poderase 

facer un seguimento e axustar as propostas tendo en conta a realidade familiar. 

 

8.5 Estratexias e instrumentos de avaliación 

Para levar a cabo a avaliación realizarase un intercambio fluído de 

información por correo electrónico coas familias como se expuxo 

anteriormente, fotos, vídeos e unha táboa de dobre entrada onde poidan 



valorar como se levou a cabo a proposta educativa por parte da nena/o. 

8.6 Procedemento de comunicación coas familias e alumnado 

Tras unha análise previa dos medios e recursos dos que dispón o alumnado, a 

comunicación preferente coas familias levarase a cabo a través do correo 

electrónico, da Aula virtual e Abalar solicitando titorías cando consideren 

oportuno levándoas a cabo telefónicamente ou por videoconferencia. 
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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta programación está deseñada tendo en conta o calendario escolar 

establecido na Orde do 19 de maio do 2021 así como a situación de 

pandemia que estamos a vivir e que pode provocar diferentes 

modificacións ao longo do curso. 

No presente ano académico 2021/22, as mestras deste nivel 

desenvolveremos a nosa acción educativa no segundo curso do segundo 

Ciclo de Educación Infantil, en dúas aulas, xa que contamos con dobre 

liña, de 22 nenos/as (5ºA), e 25 nenos/as (5ºB)                               de 4 anos. 

En 5ºA hai 9 nenos que acoden a relixión católica e o resto a atención 

educativa e en 5º B, hai 12 nenos/as que acoden a relixión e 13 a atención 

educativa. 

A lingua vehicular é o galego por ser a lingua materna predominante, 

introducindo progresivamente a outra lingua oficial, o castelán, tal e como 

recolle o Decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 

non universitario de Galicia. 

A continuación pasamos a analizar os diferentes elementos que 

compoñen a nosa programación tendo en conta non só o Decreto 330/2009 

do 4 de xuño polo que se establece o currículo de Educación Infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia, senón tamén as medidas que se 

inclúen no Protocolo Covid. 

 

2.-OBXECTIVOS 

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA 

PERSOAL 

   Expresar necesidades corporais básicas. 

   Identificar e expresar as propias emocións e sentimentos. 

   Coñecer e respectar normas de comportamento en distintos 

espazos. 



   Adquirir capacidade de escoita e axuda aos demais. 

   Mostrar progresiva autonomía na realización de actividades cotiás. 

   Adaptarse ás novas rutinas e os horarios da aula. 

   Adquirir autonomía nos hábitos de hixiene relacionados coa 

situación da pandemia. 

   Formar unha imaxe axustada de si mesmo. 

   Recoñecer diferentes partes do corpo. 

   Desenvolver a motricidade global do corpo. 

   Exercitar as destrezas manuais. 

   Identificar os órganos dos sentidos cos que percibimos os 

obxectos. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 Recoñecer e identificar as características dos obxectos atendendo a 

diferentes cualidades.  

 Identificar e asociar a cantidade e a grafía dalgúns números. 

 Recoñecer a pertenza/non pertenza dos obxectos a unha 

colección. 

 Observar e recoñecer os cambios no medio natural  relacionados 

coas estacións. 

 Localizar elementos atendendo a diferentes nocións espaciais. 

 Identificar os novos espazos que hai na aula. 

 Coñecer o uso que teñen os rótulos. 

 Coñecer distintos aspectos dos obxectos e elementos do  

contorno máis próximo para poder facer un uso correcto deles. 

 Coñecer os membros da clase. 

 Coñecer e aceptar as normas de funcionamento escolar. 

 Recoñecer obxectos, alimentos e personaxes propios das 

festas tradicionais. 



 Resolver pequenos problemas a nivel manipulativo (xuntar, 

repartir…). 

 Comprender ordes sinxelas. 

 Coñecer distintos tipos de alimentos e valorar a importancia de 

alimentarse de forma saudable. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

    Desenvolver a expresión e comprensión oral, mediante a 

verbalización das actividades escolares. 

    Respectar as normas que rexen o intercambio lingüístico: atención, 

quenda de palabra… 

    Diferenciar entre forma  escrita e outras formas

 de representación gráfica. 

    Recoñecer o propio nome e as letras que forman algúns nomes. 

    Describir obxectos, láminas e situacións. 

    Adquirir vocabulario referido ao tema as unidades de traballo. 

    Coñecer, comprender e interpretar algunhas cancións, contos, 

poemas, refráns e adiviñas. 

    Familiarizarse co uso do ordenador e a pizarra dixital. 

   Comezar a comprender as instrucións requiridas nun material TIC. 

   Participar nas actividades TIC proporcionadas polo 

profesorado. 

   Facer un uso adecuado dos medios audiovisuais, valorando a súa 

utilidade para obter e comunicar información. 

   Participar en xogos dramáticos e simbólicos. 

   Observar obras de arte. 

   Coñecer distintos materiais e técnicas para realizar obras plásticas. 

   Adquirir habilidade para utilizar distintos útiles plásticos. 

   Dramatizar situacións e acontecementos. 



   Desenvolver a actitude de escoita e atención en audicións 

musicais. 

   Comprender ordes e explicacións sinxelas. 

 

A través dos obxectivos citados traballaremos todas e cada unha das 

COMPETENCIAS establecidas no anexo II do D.330/2009 do 4 de xuño 

polo que se establece o currículo de Educación Infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 

3- CONTIDOS. 

Tendo en conta os obxectivos citados, os contidos serán: 

 

ÁREA DE COÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

    Identificación da imaxe corporal global. 

    Adquisición de autonomía na realización de hábitos de 

hixiene e alimentación. 

    Os sentimentos de alegría e de tristeza. 

    Exercitación das capacidades de observación, 

atención e memoria. 

 

ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 Interese por establecer relacións afectivas cos membros da 

clase. 

 Apreciación do diálogo como medio para resolver os conflitos e 

establecer colectivamente normas de comportamento. 

 Curiosidade por coñecer os cambios e transformacións máis 

rechamantes do medio en relación co paso das estacións. 

 Alimentos: tipos e clasificación. 

 Gusto por coñecer e participar nas tradicións diferentes de 

Galicia. 



 Valoración da existencia de diferenzas culturais como un feito 

positivo e enriquecedor. 

 Respecto cara aos distintos modelos de unidade familiar. 

 Calidades dos obxectos: forma, cor, tamaño... 

 Identificación dos números asociados á súa grafía e cantidade. 

 Utilización dos cuantificadores para operacións cotiás 

 Gusto por manter un contorno limpo e coidado. 

 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 Escoita e comprensión de contos, poemas refráns e adiviñas. 

 Utilización de técnicas plásticas diferentes. 

 Actitude de atención e gusto en audicións

 musicais e                                     dramatizacións. 

 Descrición de obxectos, láminas e situacións. 

 Identificación do nome propio e do dos demais. 

 Gusto por adquirir vocabulario novo. 

 Interese por exercitar destrezas manuais propias da lingua 

escrita. 

 Gusto por usar as TICS como recurso didáctico. 

Outro dos contidos a traballar será a educación en valores. Isto 

farémolo de maneira implícita e explícita a través de diferentes temas 

transversais como por exemplo: a educación para a saúde ou a educación 

ambiental, entre outros. 

 

4.- METODOLOXÍA 

Este curso escolar queremos destacar dentro da nosa metodoloxía e 

dunha forma especial, todo o que ten que ver coas variantes: espazo, 

tempo e recursos. 

En canto ao espazo, este ano partimos do disposto no Protocolo 



COVID deseñado pola Xunta de Galicia. Así pois, o alumnado estará 

distribuído en equipos estables, mantendo a distancia de seguridade con 

respecto aos outros equipos. Teremos a aula distribuída por recantos. 

Con respecto ao tempo, a distribución será moi flexible para 

adecuarse aos ritmos individuais e adaptarse as súas necesidades. 

Cobrarán especial significado as rutinas diarias xa que ademais de 

transmitir seguridade e confianza ao neno, axúdanlle a asimilar as nocións 

espazo-temporais fundamentais na Educación Infantil. 

Prestaremos especial atención a aquelas que teñan que ver coa 

adquisición de hábitos relacionados coa prevención do coronavirus: lavado 

frecuente de mans, importancia de non tocar as cousas dos demais, uso de 

xel e máscara, distancia de seguridade… 

En canto aos recursos, empregaremos recursos humanos (titoras, 

especialistas, mestras de apoio, alumnado e familias), recursos ambientais 

(o ximnasio, a aula de música, o patio distribuído por zonas, a contorna 

máis próxima,…). 

De igual forma é importante destacar que os recursos materiais dos 

que dispoñemos desinfectaranse diariamente.  

A metodoloxía levada a cabo será de forma globalizada a través de 

diferentes proxectos onde o alumnado sexa o protagonista e polo tanto as 

aprendizaxes sexan significativas e construtivas. 

O noso papel como mestras será o de guías neste aprendizaxe 

autónomo, involucrándonos nas diferentes actividades e xogos. 

 

5.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Todo o analizado ata o momento poderá ser modificado para poder 

así atender á diversidade, e para isto teremos en conta todo o disposto no 

Decreto 229/2010 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 recollidas na Lei Orgánica 



2/2006 do 3 de maio, de Educación. 

 Sinalar que hai nenos/as pendentes de avaliar polo Departamento de    

Orientación do Centro e algúns acoden ao CAD. 

En concreto, a nosa programación de nivel e de aula debe dar unha 

resposta adecuada ás necesidades educativas de todo o nivel e grupo-

clase. Agora ben, esta atención non só vai dirixida aos alumnos/as que 

amosan dificultades destacables de aprendizaxe, senón tamén aos que 

presentan diferenzas, xa sexa en niveis madurativos, culturais, etc.  

Partindo destas premisas, para cumprir coa atención á diversidade, 

faremos: 

 Propostas de actividades con diversos graos de realización 

(reforzo e ampliación). 

 Actividades diversas para traballar un mesmo contido. 

 Diferentes tipos de agrupamentos na resolución das actividades: 

pequeno grupo, parellas e individual. 

 Actividades que teñan aplicación na vida cotiá. 

 Propostas que favorezan a reflexión, a expresión e a 

comunicación. 

 Contidos de aprendizaxe tratados de forma globalizada. 

 Propostas de avaliación inicial ante un novo proceso de 

ensinanza-aprendizaxe. 

 Utilización de procedementos e instrumentos de avaliación 

variados e diversos (cuestionarios, entrevistas, observación 

sistemática.. 

 

6.- AVALIACIÓN 

Todo o mencionado ata o momento será obxecto de avaliación. De 

acordo coa orde do 25 de Xuño de 2009 pola que se regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de 

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia  considerase que a 



avaliación formará parte inseparable do proceso educativo e será global, 

continua e formativa. 

En definitiva a avaliación será como un proceso de análise, reflexión e 

recollida de información de como se está a desenvolver o proceso de 

ensino-aprendizaxe, co fin de reorientalo ou modificalo en caso necesario. 

Así pois, tendo en conta os obxectivos e contidos citados, os criterios 

de avaliación serán os seguintes: 

 Expresar sentimentos, emocións, necesidades, ideas e desexos. 

 Aceptar progresivamente as regras dos xogos e coñecer e 

respectar normas de comportamento en distintos espazos. 

 Adquirir capacidade de escoita e axuda aos demais. 

 Mostrar progresiva autonomía na realización de

actividades cotiás. 

 Coidar e ordenar o material da aula. 

 Desenvolver as capacidades de observación,

atención e  memoria. 

 Formar unha imaxe axustada de si mesmo. 

 Recoñecer características físicas propias e dos compañeiros. 

 Identificar os órganos dos sentidos cos que

percibimos os obxectos. 

 Observar e recoñecer os cambios no medio natural relacionados 

cas estacións. 

 Verbalizar o criterio de formación dunha serie. 

 Recoñecer e identificar as características dos obxectos atendendo 

a diferentes calidades. 

 Identificar e asociar a cantidade e a grafía dalgúns números. 

 Recoñecer a pertenza/non pertenza dos obxectos a unha 

colección. 

 Localizar elementos atendendo a diferentes nocións espaciais. 



 Coñecer e valorar as tradicións culturais. 

 Comprender ordes sinxelas. 

 Coñecer distintos tipos de alimentos e valorar a importancia de 

alimentarse de forma saudable. 

 Adquirir habilidade e coordinación na realización dos trazos 

propostos. 

 Desenvolver a expresión e comprensión oral, mediante a 

verbalización de diferentes actividades. 

 Coñecer e valorar a linguaxe escrita como medio para transmitir e 

conservar información diferenciándoa doutras formas de representación, 

como imaxes e números. 

 Recoñecer o propio nome e as letras que forman algúns nomes. 

 Describir obxectos, láminas e situacións. 

 Coñecer, comprender e interpretar cancións, contos, poemas, 

refráns e adiviñas. 

 Facer un uso adecuado dos medios audiovisuais, valorando a 

súa utilidade para obter e comunicar información. 

 Participar en xogos dramáticos e simbólicos. 

 Observar e describir obras de arte. 

 Coñecer distintos materiais e técnicas para realizar

 obras plásticas. 

 Adquirir habilidade para utilizar distintos útiles plásticos. 

 

Cabe destacar que a propia práctica docente tamén será obxecto de 

avaliación, polo tanto faremos unha autocrítica para poder mellorar 

aspectos como o espazo, o tempo, os materiais… 

 

Para avaliar a propia programación empregaremos unha serie de 

procedementos: 



- Diario de clase: Avaliando se os obxectivos, contidos, 

actividades, recursos… programados son os máis adecuados ás 

características e intereses dos alumnos/as podendo realizar 

modificacións de ser necesario. 

 

- Observación directa e sistemática: observando a motivación 

lograda, a adecuación das actividades propostas… 

 

Ademais teremos en conta unha serie de indicadores como son: 

 

- Obxectivos, contidos e criterios de avaliación: Os obxectivos, 

contidos e criterios de avaliación adecúanse ao grupo-aula, están 

correctamente secuenciados… 

 

- Actividades: espertan o interese dos alumnos, contribúen á 

adquisición dos obxectivos propostos, están axeitadamente 

secuenciadas, inclúen actividades para as diferentes fases de 

aprendizaxe (motivación, desenvolvemento, finais e 

reforzo/ampliación)… 

- Metodoloxía: o alumno ten un papel activo no proceso de 

ensino/aprendizaxe. 

- Recursos: utilización flexible dos recursos espazo-temporais. 

 

 

7.- MEDIDAS PARA A EDUCACIÓN NON PRESENCIAL E/OU 

SEMIPRESENCIAL. 

No presente curso escolar e por mor da situación de pandemia na que 

nos atopamos, teremos en conta a posibilidade de que a educación poida 

ser non presencial e/ou semipresencial. 

Para poder levar a cabo unha educación non presencial ou 



semipresencial, empregaremos unha aula virtual que foi deseñada para tal 

fin, onde as mestras de 5º de Infantil, iremos subindo diferentes actividades 

relacionadas cos contidos anteriormente citados. 

Dita aula virtual contará con diferentes pestanas dende as cales as 

familias poderán enviar o feedback, pudendo así, facer un seguimento do 

traballo do alumnado, comprobar a consecución dos diferentes obxectivos 

e polo tanto poder avaliar o proceso de ensinanza- aprendizaxe. 

Outras das canles que teremos dispoñibles para o intercambio de 

información cas familias, serán o ABALAR e un correo electrónico, tal e 

como vimos facendo dende o curso pasado, pudendo así ter un contacto 

directo e resolver dúbidas de forma inmediata. 



 

PROGRAMACIÓN 

DE NIVEL 

6º  EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

 

 

 

MESTRAS: 

ISABEL BLANCO HERMO (6ºA) 

MARÍA OTERO PÉREZ (6ºB) 

 



ÍNDICE 

                                                                               

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

2. OBXECTIVOS 

3. CONTIDOS 

4. METODOLOXÍA 

5. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

6. AVALIACIÓN 

7. MEDIDAS PARA A EDUCACIÓN NON PRESENCIAL E/OU 

SEMIPRESENCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

As mestras deste nivel desenvolveremos a nosa acción educativa no terceiro 

curso do segundo Ciclo de Educación Infantil, en dúas aulas, xa que 

contamos con dobre liña, de 25 nenos/as (6A), e 24 nenos/as (6B) de 5 anos. 

A lingua vehicular do nivel é o galego por ser a lingua materna predominante, 

introducindo progresivamente a outra lingua oficial, o castelán, tal e como 

recolle o Decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 

non universitario de Galicia, contribuíndo a favorecer o Proxecto Lingüístico 

do centro. 

 

2. OBXECTIVOS POR ÁREAS:  

 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

 Identificar e expresar verbalmente as propias emocións e 

sentimentos e as necesidades corporais básicas.  

 Observar e recoñecer os cambios no medio natural relacionados cas 

estacións. 

 Identificar os cambios do tempo atmosférico. 

 Aceptar progresivamente as regras dos xogos. 

 Coñecer e respectar normas de comportamento en distintos espazos. 

 Mostrar progresiva autonomía na realización de actividades cotiás. 

 Desenvolver as capacidades de observación, atención e memoria. 

 Adaptarse ás rutinas e aos horarios da aula. 

 Adquirir autonomía na realización de hábitos de hixiene. 

 Formar unha imaxe axustada de si mesmo. 



 Recoñecer características físicas propias e dos compañeiros. 

 Recoñecer diferentes partes do corpo. 

 Desenvolver a motricidade global do corpo. 

 Exercitar as destrezas manuais. 

 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 Recoñecer  e identificar as características dos obxectos atendendo a 

diferentes calidades. 

 Identificar e asociar a cantidade e a grafía dalgúns números. 

 Recoñecer a pertenza/non pertenza dos obxectos a unha colección. 

 Identificar o valor do reconto na vida cotiá. 

 Localizar elementos atendendo a diferentes nocións espaciais. 

 Coñecer distintos aspectos dos obxectos e elementos do contorno 

máis próximo para poder facer un uso correcto deles. 

 Coñecer e aceptar as normas de funcionamento escolar. 

 Valorar as tradicións culturais e mostrar unha actitude positiva e 

participativa nas celebracións. 

 Resolver pequenos problemas a nivel manipulativo (xuntar, repartir…). 

 Comprender ordes sinxelas. 

 Coñecer distintos tipos de alimentos e valorar a importancia de 

alimentarse de forma saudable. 

 Adquirir habilidade e coordinación na realización dos trazos propostos. 

 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

 Utilizar a linguaxe oral como medio de expresión, comunicación e 

resolución de conflitos. 



 Respectar as normas que rexen o intercambio lingüístico: atención, 

quenda de palabra… 

 Coñecer, valorar e identificar as posibilidades da lingua escrita como 

medio de expresión. 

 Recoñecer o propio nome e as letras que forman algúns nomes. 

 Describir obxectos, láminas e situacións. 

 Identificar diferentes contos e os personaxes protagonistas. 

 Adquirir vocabulario referido ao tema as unidades de traballo. 

 Coñecer, comprender e interpretar algunhas cancións, contos, 

poemas, refráns e adiviñas. 

 Facer un uso adecuado dos medios audiovisuais, valorando a súa 

utilidade para obter e comunicar información. 

 Participar en xogos dramáticos e simbólicos. 

 Observar e describir obras de arte. 

 Coñecer distintos materiais e técnicas para realizar obras plásticas. 

 Exercitar as posibilidades expresivas do corpo. 

 Desenvolver a actitude de escoita e atención en audicións musicais. 

 

    3- CONTIDOS  

 

ÁREA DE COÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 Discriminación das principais partes do corpo e as súas funcións. 

 Iniciativa na realización de hábitos de hixiene e alimentación. 

 Identificación de diferentes sentimentos e emocións.  

 Valoración positiva dos sentimentos propios e alleos. 

 Exercitación das capacidades de observación, atención e memoria. 



 Gusto por valorar e respectar as posibilidades do corpo. 

 

ÁREA DE COÑECEMENTO DO CONTORNO 

 Uso do diálogo como medio para resolver os conflitos e establecer 

colectivamente normas de comportamento. 

 O colexio e a aula: normas de funcionamento. 

 Relación do tempo atmosférico cos cambios na natureza. 

 Curiosidade por coñecer os cambios e transformacións do medio en 

relación co paso das estacións 

 Alimentos: tipos e clasificación. 

 Participación nas actividades culturais e tradicións familiares e 

escolares. 

 Calidades dos obxectos: forma, cor, tamaño.. 

 Identificación dos números traballados asociados á súa grafía e 

cantidade 

 Utilización dos cuantificadores para operacións cotiás 

 Gusto por manter un contorno limpo e coidado. 

 

ÁREA DE LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

 Escoita e comprensión de contos, poemas refráns e adiviñas. 

 Utilización de técnicas plásticas diferentes. 

 Gusto por escoitar e aprender cancións. 

 Participación e gozo en actividades de dramatización e xogos en grupo 

de expresión corporal. 

 Descrición de obxectos, láminas e situacións. 

 Identificación do nome propio e do dos demais. 

 Adquisición do  vocabulario novo. 



 Progresión das destrezas manuais propias da lingua escrita. 

 Gusto por usar as TIC´s como recurso didáctico. 

 

4.METODOLOXÍA 

A proposta metodolóxica apóiase na achega de teorías da aprendizaxe que 

establecen a confianza nas posibilidades do alumnado, a importancia do 

proceso fronte ao resultado, a existencia de diferentes canles de 

representación da realidade e o protagonismo do alumnado na súa 

aprendizaxe. Son referentes, polo tanto, autores coma Vigotsky (a 

aprendizaxe baseada na interacción do individuo co contexto social), M. 

Nemirowsky (proceso de apropiación da linguaxe escrita) ou H. Gardner 

(intelixencias múltiples).  

A  metodoloxía de traballo está recollida na programación de ciclo de 

educación infantil. Podemos salientar unha serie de estratexias 

metodolóxicas que levaremos a cabo: 

 Motivar os alumnos facéndoos copartícipes do proceso de 

aprendizaxe.  

 Coñecer e valorar os coñecementos previos dos alumnos respecto ás 

aprendizaxes propostas.  

 Presentar situacións que fagan posible a aprendizaxe por 

descubrimento.  

 Realizar actividades que posibiliten a observación directa, a 

manipulación e experimentación co obxecto de aprendizaxe. 

 Realizar, en xeral, actividades que: 

- Axuden a provocar conflitos cognitivos nos alumnos. 



- Xeren nos alumnos actitudes receptivas cara ao obxecto de 

aprendizaxe. 

- Permitan experimentar o aprendido. 

- Faciliten certo grao de autonomía. 

- Faciliten a adquisición de destrezas de aprendizaxe autónoma. 

- Permitan que todos os alumnos do grupo-clase poidan realizalas 

independentemente da capacidade e os intereses de cada cal, sempre 

que o docente levase a cabo as adaptacións pertinentes. 

 Propor actividades en que o protagonista, os destinatarios e os 

obxectivos sexan diferentes. 

 Utilizar o xogo como recurso motivador e instrumento educativo na 

práctica diaria. 

 

 

4.1.Temporalización.  

 

O inicio da xornada estará marcado por propostas didácticas nas que se 

lembren as normas de funcionamento da aula. 

Co fin de evitar aglomeracións os tempos de entradas e saídas serán 

escalonadas entrando ás 8:40 e saíndo as 13:35.  

A temporalización será moi flexible para adecuarse aos ritmos individuais 

dos nenos/as e adaptarse as súas necesidades. Agás nas sesións adicadas ás 

diferentes especialidades (psicomotricidade, inglés, relixión/valores e 

música), que deberán respectarse sempre por cuestión de organización do 

centro e do profesorado.  

 

 



4.2.Medidas organizativas. 

 

 A pesar de que as aulas de  infantil son un grupo de convivencia estable 

seguiremos as pautas e variacións que tomamos o curso anterior e que 

permitan minimizar, na medida do posible, o risco de contacto e propagación 

do virus. 

Tendo en conta a incidencia do virus (baixa transmisión) permitirase xuntar 

aulas do mesmo nivel en momentos puntuais (zonas de patio…) 

 

5.Medidas de atención á diversidade (necesidades 

educativas e emocionais). 

 

Nas dúas aulas de 6º de infantil farase uso dos especialistas que conforman 

o Departamento de Orientación (PT e AL). 

En concreto, a programación de nivel e de aula, debe dar unha resposta 

adecuada ás necesidades educativas de todo o nivel e grupo-clase. Agora 

ben, esta atención non só vai dirixida aos alumnos que amosan dificultades 

destacables de aprendizaxe, senón tamén aos que presentan diferenzas, xa 

sexa en niveis madurativos, culturais, etc. que serán atendidas facendo 

variacións nas actividades que permitan o mellor aproveitamento por parte 

de cada un dos nenos e nenas, seguindo o establecido no 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; pois 

o recoñecemento das diferenzas que manifestan os alumnos, esixe unha 

resposta educativa igualmente diferenciada. 

Partindo destas premisas, para cumprir coa atención á diversidade faremos: 



 Para a maior comprensión das normas, dos espazos e das actuacións 

adaptaremos a sinalización da aula con pictogramas.  

 Propostas de actividades con diversos graos de realización (reforzo e 

ampliación). 

 Actividades diversas para traballar un mesmo contido.  

 Actividades que teñan aplicación na vida cotiá.  

 Propostas que favorezan a expresión directa, a reflexión, a expresión e a 

comunicación. 

 Contidos de aprendizaxe tratados de forma globalizada. 

 Propostas de avaliación inicial ante un novo proceso de ensinanza-

aprendizaxe.  

 Utilización de procedementos e instrumentos de avaliación variados e 

diversos (entrevistas, observación sistemática...). 

 Realización dun programa de estimulación da linguaxe oral (PELO). 

 

 

6.- AVALIACIÓN 

 

   Seguindo o disposto na Orde do 25 de Xuño de 2009 pola que se regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia considerase que  a 

avaliación formará parte inseparable do proceso educativo e  será global, 

continua e formativa. 

    En definitiva a avaliación será como un proceso de análise, reflexión e 

recollida de información de como se está a desenvolver o proceso de ensino-

aprendizaxe, co fin de reorientalo ou modificalo en caso necesario. 



 

6.1.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 

Ao finalizar o curso, os nenos/as serán capaces de: 

 Expresar sentimentos, emocións, necesidades, ideas e desexos. 

 Observar e recoñecer os cambios no medio natural relacionados cas 

estacións. 

 Aceptar progresivamente as regras dos xogos. 

 Coñecer e respectar normas de comportamento en distintos espazos. 

 Adquirir capacidade de escoita e axuda aos demais. 

 Mostrar progresiva autonomía na realización de actividades cotiás. 

 Coidar e ordenar o material da aula. 

 Desenvolver as capacidades de observación, atención e memoria. 

 Formar unha imaxe axustada de si mesmo. 

 Recoñecer características físicas propias e dos compañeiros. 

 Recoñecer  e identificar as características dos obxectos atendendo a 

diferentes calidades. 

 Identificar e asociar a cantidade e a grafía dalgúns números. 

 Recoñecer a pertenza/non pertenza dos obxectos a unha colección. 

 Identificar o valor do reconto na vida cotiá. 

 Localizar elementos atendendo a diferentes nocións espaciais. 

 Coñecer e valorar as tradicións culturais e mostrar unha actitude 

positiva e participativa nas celebracións. 

 Comprender ordes sinxelas. 

 Coñecer distintos tipos de alimentos e valorar a importancia de 

alimentarse de forma saudable. 

 Adquirir habilidade e coordinación na realización dos trazos 

propostos. 



 Desenvolver a expresión e comprensión oral, mediante a verbalización 

das actividades escolares. 

 Recoñecer o propio nome e as letras que forman algúns nomes. 

 Describir obxectos, láminas e situacións. 

 Coñecer, comprender e interpretar algunhas cancións, contos, 

poemas, refráns e adiviñas. 

 Facer un uso adecuado dos medios audiovisuais, valorando a súa 

utilidade para obter e comunicar información. 

 Participar en xogos dramáticos e simbólicos. 

 Coñecer distintos materiais e técnicas para realizar obras plásticas. 

 

 

 

7.MEDIDAS PARA A EDUCACIÓN NON 

PRESENCIAL E/OU SEMIPRESENCIAL. 

 

 

As propostas intentarán manter unha liña metodolóxica da programación.  

Usarase a aula virtual para enviar as tarefas ao alumnado que garantan a 

adquisición das aprendizaxes básicas e a avaliación continua. Será preciso 

coordinarse axeitadamente cos mestres e mestras especialistas, co fin de 

ofrecer as tarefas dun xeito o máis sinxelo posible ás familias e non 

sobrecargar de actividades ao alumnado ou o contrario. 

 

Mecanismos para asegurar o seguimento continuo do curso polo 

alumnado.  

 



Co obxectivo de asegurar o seguimento continuo do curso por parte do 

alumnado establecemos diferentes vías: Abalar móbil, mail de aula, Aula 

virtual e teléfono.  

 

Estratexias e instrumentos de avaliación.  

 

Para realizar a avaliación teremos en conta as tarefas enviadas polas 

familias a través da Aula virtual ou dos medios citados anteriormente.  

 

Procedemento de comunicación coas familias e alumnado.  

 

Posto que as familias serán unha canle fundamental para o mantemento do 

proceso de ensino-aprendizaxe, manteremos unha comunicación fluida a 

través de Abalar, do correo electrónico e do teléfono. 
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1. XUSTIFICACIÓN 

1.1. Referencia lexislativa 

 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa, modificou a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de 

desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara un sistema educativo de 

calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a 

posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolva ao máximo as súas 

potencialidades. 

No capítulo 2 artigo 120, da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, queda establecido que os 

centros docentes dentro da autonomía que se lles confire, deberán elaborar o seu propio 

proxecto educativo, partindo do seu contexto sociocultural e considerando os principios 

que orientan a etapa educativa e os correspondentes currículos. Este proxecto educativo, 

xunto co Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, servirannos ás titoras do 1º 

Nivel, como punto de partida da nosa programación. 

1.2. Marco lexislativo 

 

Ley Orgánica 21/ 2006, de 3 de Maio, de Educación (BOE 4 de Maio de 2006). Lei 

Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia. 

 

Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regula determinados aspectos da organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil e primaria. 

 

ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgánico das escolas 

de infantil e colexios de primaria. 
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Orde do 6 de outubro do 1995, pola que se regulan as adaptación do currículo nas ensinanzas 

de réxime xeral. 

 

Orde do 27 de decembro do 2002, pola que se establecen as condicións e criterios para a 

escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non 

universitario con necesidades educativas especiais. 

 

Orde do 31 de Outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos 

e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, 

e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización 

(DOG do 19 de decembro de 1996). 

 

Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Orde do 24 de xullo de 1998 polo que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 

120/1998. 

 

Orde do 27 de decembro de 2002 polo que se establecen as condicións e criterios para a 

escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non 

universitario con necesidades educativas especiais. 

 

Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó 

alumnado procedente do estranxeiro. 

 

Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación 

Profesional e Ensinanzas Especiais polo que se dictan instruccións para unificar as actuacións 

e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional das 

ensinanzas escolares de Galicia. 

 

Orde do 20 de abril de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que 

cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Decreto 320/1996, do 26 de xullo de ordenación da educación de alumnos e alumnas con 

necesidades educativas especiais. 

 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. 

 

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, 

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obligatoria e bacharelato no curso académico 2021/22. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

2.1. Características do centro escolar 

 
O CEIP Santa Baia foi construído a finais dos setenta e inaugurado no curso 79/80. Está 

situado na Avda. Compostela nº 48, que desemboca no paseo marítimo xunto á praia. 

 

O edificio consta de: Planta baixa e dous andares. No curso 98/99 créase un novo 

anexo para acoller ós/ás nenos/as de Infantil e, ademais, refórmase o edificio inicial 

suprimíndolle as barreiras arquitectónicas existentes e creando novos servizos (ascensor, 

servizo de diminuídos, rampla de acceso ). 

 

Na actualidade o centro ofrece aos seus alumnos un servizo de catering para o 

alumnado de EI xestionado pola ANPA do centro, así como un servizo de transporte para ir 

comer a un restaurante a 10 minutos do colexio para o alumnado de Primaria. Conta tamén cun 

servizo de transporte privado pertencente á compañía Outeiral e unha liña da Xunta con 

transporte residual que fai o percorrido dende Saltiño, Brión, San, Barraña…(a máis de dous 

quilómetros do centro), para que o alumnado veña á escola e regrese aos seus domicilios. 

 

O Centro conta ademais cun plan de integración das TIC, observatorio de convivencia, 

equipos de dinamización. Este curso as actividades extraescolares están pendentes, debido á 

complexidade organizativa que supoñen. 

 

Horario de xornada única de 8:45 a 13:45, aínda que este curso debido á situación da 

pandemia que vivimos, algúns niveis entran e saen 5 minutos antes co fin de evitar 

aglomeracións. 

 

En canto aos recursos humanos contamos cos órganos de goberno unipersoais, 

colexiados, de coordinación docente, así como persoal non docente, que este curso viuse 

incrementado no persoal de limpeza. 
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2.2. Contorno do centro escolar e ámbito de influencia 

 
O Colexio Santa Baia, aínda que algo lonxe do casco urbano, escolariza 

fundamentalmente, a alumnos do centro urbano de Boiro. 

 

Posúe Boiro unha salientable densidade de poboación, 205 habitantes/km² que 

repercute na matrícula do Centro. Ultimamente estase a notar un incremento da natalidade. 

Isto demóstrase no incremento de alumnos/as nas etapas de educación infantil. Así mesmo 

nótase un aumento do alumnado procedente do estranxeiro e de alumnos/as con NEAE. 

 

A actividade laboral dos pais está dedicada á pesca, marisqueo e construción 

maioritariamente, e no sector servizos; as nais, incorporadas na meirande parte ao mundo 

laboral traballan na industria conserveira, téxtil e sector servizos (comercio a pequena escala), 

na súa maioría con contratos temporais. 

 

Tanto pais coma nais nas aldeas máis lonxe do centro urbano traballan tamén 

pequenas parcelas dedicadas ao cultivo de vides, patacas, millo, etc . 

 

En xeral o nivel socioeconómico é medio, consecuencia da ocupación do pai e nai na 

mesma familia. 

 

En canto ó nivel cultural en xeral é medio. 

 

2. 3. Adaptación da programación á situación da pandemia da Covid-19. 

 

Priorizaranse tarefas que leven a interiorización das novas normas de organización e 

funcionamento do centro, así como de prevención, hixiene e protección contra a Covid-19. 

Atenderase ás novas instrucións e adaptaranse o que sexa preciso para conquerir que o 

alumnado acade os obxectivos e contidos propostos. 

Seguirase a reforzar a atención aos aspectos emocionais e sociais do 

alumnado, mediante a realización de actividades de acollida, e outras de comprensión e 

control das emocións. 

Dado que a temporalización pode verse alterada debido a inclusión de moitas 

actividades cuxo fin estea relacionado co comentado anteriormente, priorizarase o traballo 

dos obxectivos que conleven á consecución dos mínimos esixibles desta programación. 

No caso de que a actividade lectiva sexa semipresencial ou non presencial,  

usarase a aula virtual para enviar as tarefas ao alumnado que garantan a adquisición 

das aprendizaxes básicas e a avaliación continua. Reforzarase o contacto coas familias, 

posto que serán unha canle fundamental para o mantemento do proceso de ensino-

aprendizaxe, a través do correo electrónico e o teléfono. 

Será preciso coordinarse axeitadamente cos mestres e mestras especialistas, 
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co fin de ofrecer as tarefas dun xeito o máis sinxelo posible ás familias e non sobrecargar 

de actividades ao alumnado ou o contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación do 1ºNivel 

Curso 2021/2022 
 

Páxina 8 

 

 

 

3. OBXECTIVOS CURRICULARES DA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
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. 

 

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
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4. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Para os efectos da orde, as competencias clave do currículo serán as seguintes: 1ª. 

Comunicación lingüística (CCL). 

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT). 

3ª. Competencia dixital (CD). 

4ª. Aprender a aprender (CAA). 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6ª. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

 

5. ÁREAS 

 

(As programacións de cada unha das áreas inclúese nunha carpeta diferente, debido 

a súa extensión). 

 

Nelas aparecen os obxectivos, competencias,   contidos, criterios de avaliación 

estándares de aprendizaxe e indicadores de logro. 
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6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 
Están recollidos en cada unha das áreas do apartado anterior. 

 

6.1 Estándares de aprendizaxe mínimos esixibles (para unha avaliación 

positiva) 

 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 

E.A.1. Emprega a lingua oral con distintas finalidades (académica, social e lúdica) e como 

forma de comunicación e de expresión persoal (sentimentos, emocións…) en distintos 

ámbitos. 

E.A.4. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade. 

E.A.5. Comprende o sentido global de textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e 

social. . 

E.A.9. Narra situacións e experiencias persoais sinxelas. 

E.A.11. Pide axuda para a realización de tarefas de distinta índole, e escoita atentamente 

as instrucións. 

 

 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

E.A.1. Lee con pronunciación e entoación axeitada textos sinxelos, de variada tipoloxía, 

breves e adaptados á súa idade. 

E.A.2. Relaciona a información que achega o título e as ilustracións co tema do texto. 

E.A.6. Coida, conserva e organiza os seus libros. 

 

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA.ESCRIBIR 

E.A.1. Relaciona os códigos oral e escrito: discrimina sons nas palabras e consolida 

aspectos grafomotores e grafías da Lingua castelá en palabras significativas. 

E.A.3. Escribe, con axuda, en diferentes soportes, textos moi sinxelos propios do ámbito 

escolar e social: listas, notas, normas, felicitacións, instrucións, anécdotas… 

E.A.3. Presenta os seus escritos con limpeza, evitando riscos. 
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BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA 

E.A.1. Desenvolve a conciencia fonolóxica: identifica sílabas e grafías como elementos 

fundamentais da palabra. 

E.A.1. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde alfabética. 

E.A.1. Forma grupos nominais respectando as normas de concordancia 

E.A.1. Utiliza os tempos verbais: presente, pasado e futuro en textos sinxelos. 

E.A.3. Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as normas ortográficas propias 

do nivel e as aplica á escritura de textos significativos sinxelos e seguindo modelos. 

E.A.4. Forma e ordena correctamente oracións simples para compoñer textos sinxelos. 

 

 
BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

E.A.1. Identifica sinxelos textos propios da literatura infantil: contos, poesías, cómics, 

adiviñas… 

E.A.1. Dramatiza con xestos e palabras, escenas de contos. 

E.A.2. Gozo da escoita de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos. 

 

 

LINGUA GALEGA. 

 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR. 

 
EA.2- Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e 

contestando se é preciso. 

E.A.2- Segue unha exposición breve da clase ou explicación. 

E.A.2- Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. 

 E.A2- Participa no traballo en pequeno grupo. 

E.A.3- Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, sen 

interromper. 

E.A.4- Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.  

E.A.4- Participa na conversa formulando e contestando preguntas. 
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E.A.5- Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, 

presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

E.A.9- Recoñece a posibilidade de uso da lingua galega en conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

 

 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER. 

E.A.1- Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e 

acontecementos próximos á experiencia do alumnado, procedentes dos medios de 

comunicación social. 

E.A.2- Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións. 

E.A.3- Le textos sinxelos en voz alta, acadando progresivamente a velocidade axeitada. 

E.A.4- Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, respectando as normas básicas e máis 

sinxelas do seu funcionamento. 

E.A.5- Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 

 

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR. 

E.A.1- Usa o punto nos seus escritos. 

E.A.1- Interésase por aplicar as regras ortográficas, con especial atención ao uso das 

maiúsculas. 

E.A.3- Elabora textos moi sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal. E.A.4- 

Usa de xeito guiado, programas informáticos axeitados á súa idade. 

E.A.6- Interésase pola presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación 

establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

 

 

BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA. 

E.A.1- Diferencia as sílabas que conforman cada palabra. 

E.A.1- Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases ou textos. E.A.3- 

Recoñece a relación entre son e grafía. 

E.A.3- Separa as palabras que conforman un enunciado. 



Programación do 1ºNivel 

Curso 2021/2022 
 

Páxina 14 

 

 

 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA. 

E.A.1- Valora textos breves e sinxelos da literatura galega como fonte de coñecemento da 

nosa cultura e como recurso de gozo persoal. 

E.A.2- Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para 

chegar progresivamente á autonomía lectora. 

E.A.5- Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, 

respectando e valorando a diversidade cultural. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 
BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

E.A.1- Emprega procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando os resultados obtidos. 

E.A.2- Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo, claro e ordenado. 

E.A.2- Desenvolve e amosa actitudes de esforzo, perseverancia, flexibilidade e a 

aceptación da crítica razoada. 

E.A.3- Amosa interese pola utilización dos medios tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

E.A.1- Le, escribe, ordena e compara números ata o 99. 

E.A.2- Descompón e compón números naturais, interpretando o valor posicional de cada 

unha das súas cifras. 

E.A.3- Utiliza os números ordinais en contextos reais. 

E.A.6- Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta. 

E.A.6- Emprega procedementos diversos na realización de cálculos numéricos básicos. 

E.A.6- Utiliza a suma para xuntar ou engadir e a resta para separar ou quitar en situacións 

familiares. 

E.A.7- Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos. 
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BLOQUE 3: MEDIDA 

E.A.1- Desenvolve estratexias para medir e pesar figuras de maneira exacta ou 

aproximada. 

E.A.2- Coñece e utiliza as unidades de medida do tempo e as súas relacións: minuto, 

hora, día, semana e ano. 

E.A.2- Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en punto e a media hora. 

E.A.3-. Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema monetario 

da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en situacións reais como 

figuradas. 

E.A.4- Resolve problemas sinxelos de medida. 

 

 

BLOQUE 4: XEOMETRÍA 

E.A.1-. Describe a situación dun obxecto do espazo próximo en relación a un mesmo 

utilizando diferentes conceptos. 

E.A.4- Recoñece formas rectangulares, triangulares, cadradas e circulares en obxectos 

do contorno inmediato. 

E.A.5- Resolve problemas xeométricos sinxelos que impliquen dominio dos contidos 

traballados. 

 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

E.A.1- Resolve sinxelos problemas nos que interveña a lectura de gráficos. E.A.1- 

Rexistra e interpreta datos sinxelos en representacións gráficas básicas. 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

E.A.3. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación (internet) para 

elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados. 

E.A.6. Valora a importancia da orde, a ausencia de ruído… así como estratexias de 

concentración, planificación e resolución de actividades para a resolución correcta das 

tarefas. 
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E.A.7. Valora tanto o esforzo propio como o dos demáis, así como o bo uso do material, e 

o seu coidado. 

E.A.8. Valora as cualidades positivas dos compañeiros/as e considera o diálogo como a 

única vía posible para a resolución de conflitos. 

 

 
BLOQUE 2: O MUNDO NO QUE VIVIMOS 

E.A.1.Describe oralmente os elementos básicos do seu medio físico máis próximo. 

E.A.1.Realiza observacións dos elementos principais do contorno, e recolle información 

sobre eles. 

E.A.3.Observa algúns fenómenos atmosféricos. 

E.A.3. Describe oralmente os fenómenos metereolóxicos máis comúns (chuvia, neve, 

trono, raio…) 

E.A.4. Describe algunha das características do sistema solar, identificando o Sol no 

centro do sistema solar e algúns dos planetas que xiran ao seu arredor. 

E.A.5. Diferencia entre elementos naturais e os producidos pola man do home 

existentes na contorna próxima poñendo exemplos. 

E.A.5.Valora 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. 

 

 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDADE 

 

E.A 1 .Recoñece relacións simples de parentesco e é consciente da pertenza a unha 

familia con características e trazos propios. 

E.A.1. Identifica as accións necesarias que contribúen ao reparto equitativo das 

tarefas domésticas entre os membros da familia. 

E.A.2. Identifica os principais espazos da escola e os membros da comunidade 

escolar e respecta as tarefas que desempeñan. 

E.A.3. Recoñécese como parte integrante de distintos grupos e respecta as normas de 

convivencia establecidas na familia e na escola. 

E.A.4. Identifica as partes da casa, representándoas nun esbozo e coñece o uso que 

se fai delas. 

E.A.4. Identifica diferentes tipos de vivendas. 
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E.A.5 Clasifica os medios de transporte segundo se desplacen por terra, mar e aire e 

pola súa utilidade: transporte de persoas ou mercadorías. 

E.A.6. Coñece as normas básicas de educación viaria, para peóns e usuarios de 

automóbiles, bicicletas e medios de transporte. 

E.A.7. Cita e valora algunha das festas propias do outono, do inverno, da primavera e do 

verán que se celebran na contorna escolar e contribúe á súa conservación. 

 

 

BLOQUE 4: AS PEGADAS DO TEMPO 

E.A.1. Localiza e explica, nunha liña do tempo, a evolución e algúns feitos relevantes da 

súa vida persoal empregando as unidades de medida do tempo 

E.A.2. Explica oralmente unha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa familia. 

E.A.3. Sabe o número de días que ten unha semana e os meses, nomea os meses do 

ano e diferencia as estacións segundo as súas características. 

E.A.4. Usa o calendario como instrumento para medir e representar o paso do 

tempo. 

 

 

CIENCIAS NATURAIS 

 
BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

E.A.2- Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten 

iniciativa na toma de decisións. 

E.A.3- Utiliza, de maneira adecuada, o vocabulario correspondente a cada un dos bloques de 

contidos.. 

E.A.4- . Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta aos 

compañeiros/as, o material e as normas de convivencia. 

 

BLOQUE 2: O SER HUMANO E A SAÚDE 

 

E.A.1- Identifica semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade. 

E.A.1- Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos.
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E.A.2- Recoñece partes do propio corpo. 

E.A.2- Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións 

vitais do corpo humano: relación (órganos dos sentidos, aparello locomotor). 

E.A.3- Identifica e adopta hábitos de hixiene, coidado e descanso. 

E.A.3- Identifica e valora hábitos saudables para previr enfermidades e mantén unha 

conduta responsable. 

E.A.4- Analiza os seus costumes na alimentación diaria e aplica o menú semanal de 

merendas na escola. 

E.A.4- Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas 

saudables para previr e detectar os riscos para a saúde. 

 

 
BLOQUE 3: OS SERES VIVOS 

E.A.1- Explica as principais diferenzas entre plantas e animais empregando diferentes 

soportes. 

E.A.1- Recolle datos a partir da súa observación e comunícaos empregando diferentes 

soportes. 

E.A.2- Amosa condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos. 

E.A.2- Identifica e describe, con criterios elementais, animais e plantas do seu contorno. 

E.A.3- Observa, directa e indirectamente, identifica características e clasifica animais 

vertebrados. 

E.A.4- Identifica e explica algunhas das causas da extinción de especies. 

E.A.5- Observa directa e indirectamente, identifica características e clasifica plantas. 

 

 
BLOQUE 4: MATERIA E ENERXÍA 

E.A.1- Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola. 

E.A.1- Identifica e adopta medidas de uso responsable da auga na escola. 

E.A.2- Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e textura en materiais e obxectos de uso 

cotián. 
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BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

E.A.1- Coñece e nomea os oficios das persoas do seu contorno e evita estereotipos 

sexistas. 

E.A.1- Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e aparellos, e a súa 

utilidade para facilitar as actividades humanas. 

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 
CONTIDOS BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

E.A.2- Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde para alcanzar o 

resultado final proposto. 

E.A.3- Describe o que sente ou pensa sobre as súas propias creacións plásticas e as dos 

compañeiros e as compañeiras, usando o vocabulario axeitado. 

E.A.4- Observa diferentes formas de presentar o espazo. 

 

 
CONTIDOS BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

E.A.1- Realiza diferentes creacións plásticas con uso de formas, texturas e cores 

diferentes. 

E.A.2- Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas básicas. 

E.A.2- Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as ferramentas e as 

técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.). 

E.A.2- Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual. 

E.A.3- Confecciona obras tridimensionais con diferentes materiais, planificando o proceso 

e elexindo a solución máis adecuada aos seus propósitos na súa producción final. 

 

 
CONTIDOS BLOQUE 3: DEBUXO XEOMÉTRICO 

E.A.1- Realiza composicións utilizando formas xeométricas básicas suxeridas polo 

profesorado. 
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E.A.1- Continúa series con motivos xeométricos (rectas e curvas) utilizando unha cuadrícula 

facilitada cos instrumentos propios do debuxo técnico. 

 

 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

BLOQUE 1: A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

E.A.2. Expresa oralmente a súa autodescrición. 

E.A.2..Manifesta verbalmente unha visión positiva das súas características físicas e 

calidades persoais. 

E.A.3.. Identifica e comunica as súas emocións. 

E.A.3. Describe oralmente os signos físicos que acompañan as diferentes emocións 

E.A.3. Dramatiza diferentes estados de ánimo. 

 

 

BLOQUE 2: A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS 

INTERPERSOAIS 

E.A.4. Usar correctamente a quenda de palabra. 

E.A.5. Amosar respecto pola diversidade das persoas e culturas e valora as diferencias 

como algo positivo. 

E.A.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades 

sociais. 

E.A.7. Traballar en equipo, amosando actitudes cooperativas, e relacionándose 

axeitadamente. 

 

 

BLOQUE 3: A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

E.A.1.Pide   axuda,   cando   a   precisa,   e   presta   axuda   aos compañeiros e 

compañeiras. 

E.A.3.Argumenta a necesidade de que existan normas de convivencia nos diferentes 

espazos de interacción social. 

E.A.5. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo e 

colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares. 
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E.A.6. Valora as normas de seguridade viaria, e recoñece algunha sinal de tráfico. 

 

7. METODOLOXÍA XERAL 

 

7.1 Principios Metodolóxicos 

 
Os principios que orientarán a ensinanza serán: 

 

- Metodoloxía activa e globalizada: intentando integrar a todos/as na dinámica xeral da 

aula a través da súa participación continua na dinámica da clase. 

- Motivadora: tratando de partir dos seus intereses, demandas e necesidades de cada 

momento. 

- Participativa: fomentando no posible, a participación de todo o alumnado nas tarefas 

orais en gran grupo. 

- Autónoma: a linguaxe será sinxela e clara na presentación dos contidos. As actividades 

estarán graduadas na súa dificultade e se fará énfase nos procedementos e técnicas de 

aprendizaxe para que os alumnos/as sexan o máis autónomos/as posibles. 

- Atenderá a formación en valores: incluíndo sempre que sexa posible temas 

transversais de contido cívico que leven á adopción de actitudes positivas sobre o 

coidado do seu corpo, facendo fincapé nas tarefas de hixiene e prevención da Covid-19, 

a convivencia axeitada e o respecto e conservación da natureza. 

- Atenderá á diversidade: tendo presentes os diferentes ritmos de aprendizaxe, as 

características evolutivas e os intereses particulares, deseñaranse as dinámicas 

precisas para respectalos na maior medida posible. 

- A colaboración coas familias: será fundamental para intercambiar información e 

sumar esforzos de cara a integrarse todos/as no proceso educativo. 

 

 
7.2. Organización dos espazos. 

 

A organización da aula non ben marcada por cuestións metodolóxicas, se non por 

cuestións sanitarias. Co fin de garantir unha separación axeitada para a prevención da Covid-

19, o alumnado ocupará unha mesa dobre a unha distancia de 1,5 m do compañeiro/a do lado 

ou de diante ou atrás. 
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Materias 1º nivel 

Galego ................................................................... 4 

Castelán ................................................................. 4 

Matemáticas ............................................................ 5 

C. Sociais ................................................................ 3 

C. Naturais .............................................................. 2 

Lingua extranxeira ................................................... 2 

Educación Física ..................................................... 2 

Relixión ................................................................... 1 

Valores Sociais e cívicos ......................................... 1 

Educación Artística .................................................. 2 

 

 

7.3. Horarios. 

 

 

 

 

 

 
 

8. EDUCACIÓN TRANSVERSAL 

 

No DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, no seu Artigo 11, “Elementos 

transversais”, establécese o seguinte: 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada 

curso, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 

constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 

No primeiro nivel ao longo do curso prestarese especial atención a : 

-Dereito á igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de discapacidade.
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-Igualdade de xénero, evitando estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que 

supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual. 

-Non discriminación por ter unha determinada orientación sexual. 

-Prevención da violencia de xénero. 

-Igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal 

ou social. 

-Fomento da autonomía, creatividade, a confianza nun mesmo e o espírito crítico 

- Seguridade viaria e prevención de accidentes de tráfico, en calidade de peón ou peoa, 

persoa viaxeira e persoa condutora de bicicletas. 

- Educación ambiental. 

 

 

 

 

9. AVALIACIÓN. 

 
Tal e como se establece na Orde do 20 de abril de 2016, pola que se regula a avaliación e 

a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, 

“a avaliación ten como finalidade a valoración dos procesos e dos resultados de aprendizaxe 

do alumnado e o exercicio da práctica docente” , polo que no primeiro nivel, a avaliación 

centrarase en todos aqueles aspectos que interveñen no proceso de ensinanza/aprendizaxe, 

converténdose nun referente tanto para valorar o progreso do alumnado como a mellora 

continua do proceso educativo e punto de referencia para a adopción das medidas de atención 

á diversidade. 

 

Por tal motivo, será esta unha avaliación formativa, global e continua, baseada na 

observación directa das condutas e do traballo diario do alumno/-a, tendo en conta o progreso 

no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. 

 

Unha observación e unha análise que estarán recollidas a través de diversos 

procedementos: 

 

- A observación directa e sistemática, cun rexistro anecdótico persoal. 

- Análise das producións dos nenos/-as (fichas, libros de texto, cadernos, producións 

orais, traballos de aplicación,...) 

- Intercambios orais cos alumnos/as: diálogos  e entrevistas. 
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Non só se valorarán conceptos, senón que tamén avaliaremos os procedementos e 

actitudes do neno/-a, polo que os criterios de cualificación serán os seguintes: 

 

- Probas de avaliación: 25% 

- Traballo diario na aula: 50% 

- Actitude ante o traballo:25% 

 

Segundo o momento en que realicemos a avaliación, podemos falar dunha: 

 

- Avaliación inicial, que é a que facemos ao comezo do curso escolar, cunha análise 

dos informes de avaliación individualizados do curso anterior, entrevistas coas titoras de 

EI, entrevista coa orientadora sobre o alumnado con NEAE e unha análise dos 

coñecementos previos dos alumnos/as que servirán de base para decidir o nivel en que 

deben desenvolverse as unidades de contidos do novo curso. Durante os primeiros 

días, as titoras intentarán obter un coñemento personalidzado do alumnado e da súa 

situación emocional co fin de tomar decisións que garantan unha axeitada adaptación á 

escola. 

- Avaliación formativa, que servirá de guía para os membros do proceso educativo 

(mestres, pais e alumnos/as). 

 

Ao remate de cada trimestre, as familias terán unha información (por parte do profesor 

titor/-a) o máis completa posible, sobre o rendemento do traballo e esforzo dos seus fillos/-as. 

 

Cabe destacar, neste apartado, que todo pai/nai poderá ter información do seu fillo/-a, 

en calquera momento que o desexe facendo uso dos días de visita, previa petición. 

 

- Avaliación final, que supón a análise derradeira dos resultados acadados durante o 

curso e que servirá para, nalgúns casos, decidir a promoción ou non promoción do 

alumno/a ao nivel seguinte. 

 

Os informes para os nenos/as que van ás clases de PT, serán elaborados 

conxuntamente entre a profesora de Pedagoxía Terapéutica e o titor/a. 

 

 
9.1. Procedementos 

 
- Observación sistemática dos procesos de ensinanza/aprendizaxe. Pode ser: 

- Directa: Observación dos procesos nos que está o alumno presente. 

- Indirecta: A que se realiza sobre o resultado das tarefas que o alumno 

desenvolve. 
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- Entrevista. Pode ser: 

- Estruturada (previamente preparada) 

- Informal (máis espontánea) 

- Probas escritas. 

- Cuestionarios ou intervencións orais. 

- 

 

9.2. Instrumentos de Avaliación 

 

Os datos serán rexistrados en: 

- Listaxes de control. 

- Seguimento no caderno da titora. 

 

9.3. Directrices e instrumentos para a realización da avaliación inicial 

 

En relación á avaliación inicial a Orde do 20 de abril de 2016 pola que se 

regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia, establece que “ durante o primeiro mes de cada curso 

escolar a persoa titora realizará unha avaliación inicial, coa finalidade de adecuar as 

ensinanzas ao alumnado e facilitar a progresión adecuada no seu proceso de 

aprendizaxe, incidindo na obtención de información sobre o grao de desenvolvemento das 

competencias clave. Esta avaliación, que incluirá a análise dos informes persoais da 

etapa ou curso anterior e completarase coa información obtida das familias, será o punto 

de referencia para a toma de decisións nas programacións de aula así como para a 

adopción das medidas ordinarias ou extraordinarias que se consideren oportunas para 

cada alumna ou alumno”. 

 

 

Tendo en conta isto, a avaliación inicial incluirá: 

 a análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior correspondentes a cada 

alumno/a 

 información obtida das familias nas primeiras xuntanzas do curso 

 os resultados recompilados das distintas actividades (probas escritas e orais), 

levadas a cabo nos primeiros días de escolarización en setembro 

 valoración da situación emocional do alumnado 

 

No caso de que algún alumno/a se incorpore con posterioridade ao inicio 

do curso, teranse en conta os mesmos criterios anteriores. 
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A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións 

relativas ao desenvolvemento do currículo nas programacións de aula, así como para 

adoptar as medidas de apoio, reforzo e recuperación que se consideren oportunas para 

cada alumno/a. 

 

Os datos rexistraranse en diversos instrumentos para a avaliación tales 

como diarios de clase e listas de control. 

 

 

9.4. Avaliación do proceso de ensinanza 

 

A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso avaliaranse os 

seguintes indicadores: 

 

Práctica docente: 

 

- Organización e coordinación do equipo: Grao de definición. Distribución de 

responsabilidades. 

- Participación: ambiente de traballo e participación. Clima de consenso e aprobación de 

acordos. Implicación dos membros. Proceso de integración no traballo. Relación e 

implicación dos pais. Relación entre os membros da comunidade educativa. 

 

Proceso de ensinanza: 

 

- Planificación de tarefas: Dotación de medios e tempos. Distribución de medios e tempos. 

Selección do modo de elaboración. 

 

(Avaliarase a programación conforme o especificado no punto 19 desta 

programación) 

 

 

 

9.5. Información ao alumnado 

 
Dado o carácter individualizado que ten a nosa metodoloxía, cada alumno/a, no 

momento no que se lle fan as correccións dos seus traballos orais ou escritos, recibirá por parte 

do profesor/a a explicación axeitada para que coñeza os seus erros e acertos. 

 

A medida que o alumnado vai mellorando na competencia de autonomía e iniciativa 

personal iranse introducindo prácticas de autocorrección, dirixidas polo profesor/a; coa 

finalidade de facelos máis conscientes do seu propio traballo.
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Trimestralmente cada un recibirá un boletín informativo que levará á casa, seguindo o 

modelo establecido no Centro. 

 

 

 

10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

10.1. Características do alumnado. 

 

Na aula de 1º A,  non hai nenos que presenten actualmente un diagnóstico de 

neae, na etapa anterior 2 alumnos recibían atención por parte do especialista de AL 

(estase valorando actualmente e necesidade de continuidade ou alta). 

Na aula de 1º B, hai un alumno diagnosticado de TEA, que recibe apoio por parte 

da mestra de PT. En todas as sesión precisa apoio, este será levado a cabo tanto polas 

mestras xa citadas coma por mestres con disponibilidade horaria. Ademais conta cunha 

coidadora que se encarga da súa atención naqueles momentos que é preciso (cambios 

de aula, merendas, aseo…) 

Na aula de 1º C, un neno con TDAH e conductas disruptivas que recibe atención 

por parte da especialista de PT (3 sesións) e acude a  coa especialista de AL (sesións por 

determinar). Ademais hai 2 alumnos que presentan dificultades na linguaxe que reciben 

atención por parte da especialista de AL. 

 

Posto que as titoras aínda están a realizar a avaliación inicial é posible que unha 

vez avanzado o primeiro trimestre, se detecten noutros alumnos/as necesidades 

específicas de apoio educativo. 

 

As mestras titoras farán 2 sesións semanais de apoio internivel para reforzar a 

atención á diversidade. 

 

 

 

10.2. Respostas aos distintos estilos de aprendizaxe 

 
Dado que un dos principios metodolóxicos é a atención á diversidade, en todo 

momento se terán presentes as características evolutivas e de aprendizaxe de cada un 

dos alumnos/as para adoptar con eles as medidas oportunas. 

 

En primeiro lugar realizarase unha atención o máis individualizada posible por 

parte de cada titora dentro da aula, para quen o precise, intentando que dese xeito o 

alumno/a se adapte ao ritmo de aprendizaxe do resto do grupo, utilizando todas aquelas 

estratexias que a titora crea necesarias, co apoio e a orientación dos seus 

compañeiros/as de nivel así como coas suxestións que dende o departamento de 

orientación se aporten. 



Programación do 1ºNivel 

Curso 2021/2022 
 

Páxina 28 

 

 

 

 

Manterase coas familias dos casos anteriores unha relación de comunicación 

estreita coa finalidade de realizar estratexias conxuntas e levar a cabo un seguimento 

avaliativo máis continuo. 

 

En segundo lugar, de non ser efectiva a medida anterior, proporase aos alumnos 

que o necesiten para que reciban reforzo educativo dentro da aula coa axuda doutro 

profesor de apoio que entrará na aula para completar e axudar á titora. 

 

Por último, os casos con máis dificultades proporanse para que sexan revisados 

pola orientadora do centro, previa autorización familiar e desa forma poder crear as 

estratexias de intervención adecuadas, das que se informará puntualmente ás familias. 

 

Sempre que se contemple a necesidade de que o alumno/a teña que abandonar a 

aula para recibir unha atención diferenciada á do resto do grupo, na aula intentarase que 

as actividades realizadas polos seus compañeiros/as non supoñan un avance de contidos 

e polo tanto unha perda engadida de ritmo para o/a que sae. 

 

En todo momento haberá unha comunicación continua entre a titora e o 

especialista para ir integrando no proceso educativo as necesidades e avances que se 

vaian producindo. 

 

 
10.3. Reforzo educativo e adaptación curricular 

 

Para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, 

poñeranse en marcha medidas de Reforzo Educativo ou de Adaptación Curricular se 

fose preciso. 

O Reforzo Educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que 

afecta a elementos non prescriptivos do currículo, é dicir, á secuencia de contidos, ás 

formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, aos agrupamentos de 

alumnos e a todo aquilo incluído dentro do ámbito da metodoloxía. 

As medidas de reforzo educativo non suporán necesariamente medidas 

extraordinarias nin necesitarán de autorización para ser levadas a cabo, e realizaranse 

segundo se establece a continuación: 

a) Estarán dirixidas a aqueles alumnos e alumnas que coa modificación de 

elementos non prescritivos do currículo poden seguir o proceso ordinario de ensino-

aprendizaxe. 

b) Serán elaboradas polo profesor ou profesora que imparte a área ou 

mateira na que o alumno necesita a medida de reforzo, co coñecemento do titor ou 

titora. Este comunicarallo ao equipo directivo e á familia do alumno ou alumna. 

c) O seu desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario e 
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polo profesor ou profesora do alumno que imparte a área ou materia, coa colaboración, 

se é o caso, doutros profesionais. Esta colaboración non poderá substituír en ningún 

caso a actuación habitual do profesor. 

As medidas de reforzo educativo reflectiranse no expediente académico do 

alumno como RE. Farase constar cun comentario no informe correspondente ás familias. 

 

As Adaptacións Curriculares son as modificacións dun ou máis elementos prescriptivos do 

currículo, como son os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, para atender as 

necesidades educativas dun alumno/a motivadas tanto por unha determinada dificultade persoal 

como polas súas capacidades excepcionais. 

O referente de toda adaptación curricular serán os obxectivos xerais de etapa, concretados no 

proxecto curricular do centro para cada ciclo (segundo establece a Orde do 6 de outubro de 1995, 

aínda non derogada). Os obxectivos poderán pertencer, se é o caso, a outro ciclo ou etapa distinto 

do que curse o alumno obxecto de adaptación curricular. 

Decidirase a conveniencia de elaborar unha adaptación curricular para un alumno/a, unha vez 

esgotadas outras medidas ordinarias de intervención educativa. Precisan de autorización da 

inspección. 

A elaboración e o desenvolvemento da adaptación curricular, agás casos excepcionais, levarase a 

cabo no contexto educativo ordinario. 

As Adaptacións Curriculares terán unha duración mínima dun ciclo educativo. 

A avaliación do alumno que siga unha adaptación curricular farase en función dos criterios de 

avaliación individualizados establecidos nela. 

Reflectirase como ACS no expediente académico do alumno ou alumna e no informe aos pais ou 

responsables. 
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10.4. Programa de actividades de reforzo e recuperación de áreas pendentes 

 

Cando se tome a decisión de que un alumno permaneza un ano máis no nivel, 

será preciso levar a cabo un Programa de reforzo. 

No desenvolvemento do Programa de reforzo   especificaranse os obxectivos e 

contidos básicos da área que o alumnado deberá desenvolver, para o que se recollerán 

unha serie de actividades que serán planificadas polo mestre/a   da área, este tipo de 

actividades desenvolverán os contidos da área que o mestre/a considera básicos e 

permitan ao alumnado seguir avanzando na súa aprendizaxe e adquirir os 

coñecementos que faciliten acadar o nivel de desenvolvemento axeitado ao curso, esixirán 

maior repetición de contidos, a utilización de técnicas que fomenten a súa capacidade 

para aprender a aprender e acadar unha maior autonomía, dispoñer de máis tempo de 

execución dos exercicios, o uso de materiais que sexan significativos e motivadores para 

o alumnado. 

En definitiva propoñerase ao alumnado unha serie de actividades que faciliten o 

seu acceso a uns coñecementos que lle permitan cursar con aproveitamento as áreas 

que componen o currículo do curso no que está escolarizado. 

Dado que a metodoloxía proposta intenta ter en conta, na medida do posible, a 

atención indivivualizada, as titoras terán presente os ritmos avanzados que manifestan 

algúns alumnos/as da aula. Para eses casos elaborase un álbum de fichas con contidos 

de ampliación (das diferentes áreas traballadas) e xogos lingüísticos e matemáticos que 

lles axuden a mellorar nesas competencias. 

 

 
11. LIBROS DE TEXTO E OUTROS RECURSOS 
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Para poñer en práctica todas as actividades programadas, na aula contarase con distintos 

materiais acordes ás áreas traballadas: 

 

- Materiais como caderniños, fichas elaborados polos titores con contidos de reforzo ou 

ampliación, de ciencias naturais e ciencias sociais... 

- Materiais funxibles como: lapis, pinturas, encerado, libretas, papeis de seda, charol, 

continuo, cartolinas,... 

- Libro de lectura individual da editorial S.M. así como libros da biblioteca de aula e da 

biblioteca do centro, onde acudirán para coller en empréstito libros. 

- Ordenador e pizarra dixital, para fomentar o seu coñecemento e realizar actividades 

complementarias de lectura, cálculo, atención, observación, dedución, análise, escoita 

de contos, poemas, cantigas, etc. 

- Os recursos humanos incluirán a todo o grupo de mestres (titores e especialistas) do 

nivel. 

 

 

 

12. ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN TIC. 

 

O plan TIC no centro pretende, entre outras cousas, potenciar o emprego 

da informática como ferramenta de traballo no proceso de ensino- aprendizaxe, 

empregándoa de forma activa por parte dos alumnos. Por iso cada aula ten unha hora 

semanal reservada para usar a aula de informática (mentres non cambien a situación 

sanitaria non faremos uso dela). 

Ademáis dentro da clase, contamos cun ordenador, proxector e 

encerado dixital. O encargado/a, cando nos habituemos nas tarefas de limpeza e 

desinfección, será o responsable do seu uso: encender, apagar, poñer o libro dixital, 

buscar información en google… Todos (establecendo quendas e coas medidas de hixiene 

axeitadas), usarán tamén o encerado dixital, para realizar as actividades dos libros dixitais 

e tamén outras de diferentes páxinas web. 

Prestarase especial atención aos seguintes aspectos: 

 coñecer básicamente as partes do ordenador: teclado, monitor, rato… 

 coñecer as aplicación na vida cotiá do ordenador: aula virtual, páxina web do 

centro, actividades de ocio e xogo, laboráis, creatirvas e de deseño, educativas e 

de coñecemento, medio de comunicación… 

 encender, apagar, tapar, coidar… 

 insertar discos: posición correcta ao introducilos 

 manexo básico por unha ventá: maximizar, minimizar, pechar… ou como abrir un 

programa 
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Ademáis de usarse como fonte de información ou ordenador na aula 

será unha ferramenta de apoio ao desenvolvemento das destrezas fundamentais: lectura, 

comprensión lectora, auditiva, escritura, expresión oral, cálculo, numeración… Servirá 

tamén para iniciarse no mundo das comunicación: correo electrónico. 

No caso de que a actividade lectiva sexa semipresencial ou non presencial, 

usarase a aula virtual para enviar as tarefas ao alumnado. Reforzarase o contacto coas 

familias, posto que serán unha canle fundamental para o mantemento do proceso de 

ensino-aprendizaxe, a través do correo electrónico e o teléfono. 

 

 

 

 
13. AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

Como parte do proceso educativo e do desenvolvemento integral das distintas 

dimensións da personalidade do alumnado, dende o centro propoñeremos actividades 

complementarias e extraescolares. 

 

 

As actividades complementarias son as que se realizan co alumnado en horario 

lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo 

momento, espazo ou recursos que utilizan. 

 

 

As actividades extraescolares son as que, sendo organizadas polo centro e 

figurando na Programación Xeral Anual, aprobada polo Consello Escolar, realízanse fóra 

do horario lectivo. Son organizadas por equipos de nivel, ANPAS, outras asociacións, 

concello, etc… 

 

 

Entre os obxectivos que perseguen este tipo de actividades podemos destacar: 

 Completar a formación que reciben os alumnos/as nas actividades académicas. 

 Permitir a apertura do alumnado cara ao entorno físico e cultural que lle rodea. 

 Fomentar unha maior motivación e a participación activa do alumno en actividades 

de tipo cultural, de lecer e tempo libre. 
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 Contribuír ao desenvolvemento de valores e actitudes axeitadas relacionadas coa 

interacción e o respecto aos demais, e o coidado do patrimonio natural e cultural. 

 Favorecer a colaboración e coordinación entre os distintos sectores da comunidade 

educativa. 

 Establecer vínculos entre o centro e aquelas institucións como fundacións, 

concellos e diversas entidades locais que desenvolven actividades culturais e 

deportivas. 

 

 

As saídas fóra do centro desempeñan un importante papel no ensino de tódalas 

áreas ao facilitar a observación e o encontro co medio natural, social, cultural e laboral e 

os procesos e fenómenos que neles teñen lugar. O seu emprego favorecerá o 

desenvolvemento de contidos de interese para as diversas áreas curriculares, ademais de 

contribuír ao desenvolvemento de competencias básicas. 

 

 

 

Estas saídas deben ter: 

 

 

 Fins educativos, xa que deben servir para ampliar os coñecementos dos alumnos 

e obter una actitude nova que lle permita ir desenvolvendo aspectos relacionados 

con aprender a ser, aprender a coñecer, aprender a facer e aprender a facer e vivir 

xuntos. 

 Carácter motivador para que o alumno poda desenvolver a súa capacidade 

creativa e as súas propias alternativas para enfrontar os problemas. 

 Carácter sensibilizador, ao favorecer unha maior apertura a outras realidades. 

 Carácter socializador xa que a saída debe desenvolverse como actividade de 

grupo. 

Tendo en conta o número de alumnado que temos en cada aula e a dificultade 

organizativa que supoñen, as actividades complementarias e extraescolares reduciranse 

este curso a visitas á contorna e a espazos naturais ou aqueloutras cuxa organización  

sexa segura segundo as normas sanitarias.
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14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR DO CENTRO 

14.1. Obxectivos 

 
Este plan ten obxectivos comúns a tódolos niveis de primaria; atendendo ás 

características evolutivas da idade do nivel centrarase en: 

 

- Potenciar a comprensión lectora en tódalas áreas do curriculo. 

- Despertar o interese pola lectura e o disfrute persoal con ela. 

- Promover hábitos saudables no uso de libros e da biblioteca, utilizándoos como 

ferramenta tanto de consulta e de aprendizaxe como de disfrute lector. 

- Ler de forma expresiva e con fluidez. 

- Ler de forma autónoma, con asiduidade, denserolando unha actitude positiva como 

fonte de disfrute no tempo de ocio. 

- Utilizar a lectura como motivación para a creación de exposicións tanto orais, 

escritas e plásticas o máis correctas posibles. 

- Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación como fonte de aprendizaxe, 

consulta e medio de expresión. 

- Informar ás familias da lexislación e das actividades a realizar intentando implicalas co 

seu apoio na consecución dos obxectivos propostos. 

14.2. Contidos 

 
- O hábito de ler. 

- O pracer de ler. 

- A biblioteca como centro de encontro, documentación e recursos. 

- A expresión oral , escrita e plástica como resultado da lectura. 

14.3. Temporalización 

 

Posto que fai dous cursos, suprimiuse o Plan Lector e non se dispón dun tempo 

específico de lectura, as titoras de primeiro nivel, establecerán tempos de animación á lectura e 

mellora deste proceso nas áreas que imparten. 

14.4. Actividades 

 
Orientaranse ao fomento da lectura, da escritura e á comprensión: 

 

- Lectura individual e silenciosa. 
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- Lectura colectiva guiada, en voz alta. 

- O uso da biblioteca quedará limitado ao empréstito de libros. 

- Sesións de conta -contos, protagonizados polo mestre e por eles mesmos. 

- Actividades de lectura comprensiva (acompañadas de fichas cuestionarios). 

- Escritura creativa (a partir dunha imaxe, unha música,...). 

- Fichas de lectura que incluirán actividades diversas: 

1. Texto motivador (descriptivos, narrativos, expositivos…) 

2. Cuestionario de comprensión. 

3. Vocabulario. 

4. Actividades de atención. 

5. Actividades de investigación. 

6. Actividades de creación literaria. 

 

 

14.5. Recursos 

 
- Biblioteca de Centro. 

- Biblioteca de aula. 

- Fichas cuestionarios. 

- Cadernos de lecto -escritura , e fichas de elaboración propia. 

- Ordenadores. 

- Material funxible. 

 

Dado o elevado número de alumnos do centro faise inviable a opción de que todos eles 

asistan ao mesmo tempo á biblioteca, por iso o claustro acordou a proposta de que todos 

teñan asignada dentro do seu horario unha sesión de uso da biblioteca que por cuestións 

da pandemia, queda limitado o seu uso ao empréstito de libros. 
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14.6. Avaliación. 

 

Avaliarase trimestralmente, tanto a implicación dos alumnos como o 

desenvolvemento  das actividades propostas. 

 

- Utilizaranse estratexias de control do proceso lector (velocidade, articulación, comprensión, 

entoación,...). 

- Valoraranse as realizacións orais, escritas e plásticas producidas. 

- Valorarase a capacidade de elixir textos adecuados á situación

 e desenvolvemento da autonomía persoal. 

- Valorarase o correcto uso dos materiais, como o seu aprecio. 14.7.Os ambientes lectores 

 

Este curso debido á disposición das mesas e a que o alumnado non debe manipular os libros o 

ambiente lector restrinxirase a crear un tempo específico de lectura que motive aos nenos/as ao 

gusto e ao desfrute con esta tarefa. 

O nivel participará no uso da biblioteca escolar seguindo as normas establecidas polo equipo de 

dinamización da mesma, que terán presentes as normas hixiénico-sanitarias vixentes. 

 

 

14.8. Implicación das familias no proxecto 

 

É indispensable buscar a colaboración das familias para que o plan lector non se limite ao ámbito 

escolar. A forma que usaremos para darlles a coñecer o noso proxecto será a través dunha   

reunión informativa a principio de curso e outra ao final, así como reunión individuais en 

determinados casos. Insistirase nos seguintes puntos: 

 

 Pais e nais deben ter presente que son uns modelos de conduta para os seus fillos e fillas. 

Se os pequenos os ven ler é máis fácil que valoren a lectura e a perciban como unha actividade 

cotiá. 

 

 Debemos recordar, aínda que sexa evidente, que cada persoa ten os seus gustos e que 

non todos os libros teñen por que interesarlle. Nin sequera se é un bo lector. 

 

 Tampoco hai que formular a lectura como unha obriga e, menos aínda, convertela nun 

castigo. Ao contrario, pode ser unha excusa para compartir afeccións, para gozar xuntos contando 

historias e ler ou follear libros que lles resulten interesantes aos nenos. 

 

 É bo favorecer calquera tipo de lecturas adecuadas á súa idade e capacidades, desde 

cómics a revistas infantís, e non transmitir nunca a impresión de que ler é unha perda de tempo ou 

unha actividade tediosa. 

  

 

 A motivación lectora reforzarase se na casa hai libros de temática variada e 

comprometemos o neno na ampliación da biblioteca doméstica e na constitución dunha propia. 
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 Informaráselles que poden acudir á biblioteca do Concello e que deben animar aos seus 

fillos e fillas a coller libros da biblioteca do centro. 

 

 Insistirlles no importante que é lerlles contos aos seus fillos antes de durmir. Un cuarto de 

hora ou dez minutos de lectura en voz alta estimulan a afección polas historias que conteñen os 

libros. Aínda que pidan gozar reiteradamente daquelas que máis lles gustan ata aprendelas de 

memoria, é fácil espertar a súa curiosidade por novas obras folleándoas, observando as 

ilustracións, o título, etc. 

 

 Falarlle de que é posible asociar o acto de ler a moitos labores cotiáns. Por exemplo, o 

neno ou nena pode participar en tarefas como: 

 

-Axudar a escribir a listaxe da compra e a revisala na tenda ou no supermercado, ou descubrir os 

ingredientes e pasos dunha receita de cociña mentres se elabora. 

-Consultar a programación televisiva para escoller que quere ver, a decidir que filme escollemos 

para unha tarde de sábado ou de domingo, lendo en voz alta as sinopses que ofrecen algúns cines 

ou a carteleira de moitos xornais. 

- Revisar un mapa de estradas ou o plano dunha poboación cando queiramos saber o lugar no que 

estamos, cal será a próxima vila ou rúa que acharemos ou a cantos quilómetros ou rúas estamos 

do noso destino. 

-Ler en alto e comentar noticias curiosas ou as instrucións dun electrodoméstico ao poñelo en 

marcha... 

En fin, trátase de coordinarse e sumar esforzos para que os pequenos asocien a lectura a diversas 

actividades que realizan xunto os seus seres máis próximos. 
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14.9. Conclusións 

 

Unha das metas fundamentais que se persegue co plan lector é desenvolver competencias 

lectoras entre os nenos e nenas de 1º para conseguir que as interioricen, é dicir, que adquiran o 

costume de ler e se convirtan en lectores estables. A idea é que os alumnos se acheguen aos 

libros deixándoos “falar”, aprendendo a “escoitar” o que din, e dialoguen con eles, xa que toda 

lectura é un acto interactivo que apela á sensibilidade, á imaxinación e á apertura de miras. 

 

Adecuándonos ao marco de actuación descrito, empezaremos 

sintetizando as intencións que nos moven en tres grandes bloques: 

Saber ler → Ensinar e reforzar competencias de lectoescritura. Querer ler → Estimular a 

motivación ou o gusto pola lectura. 

Poder ler → Xerar ambientes propicios á práctica lectora. 

 

Co fin de alcanzar esa meta fundamental antes mencionada, teranse en conta os seguintes 

aspectos: 

 

 Os gustos e os intereses dos alumnos terán sidos en contas. 

 

 Trasmitirase o pracer da lectura, así como o valor persoal e social de ser un lector 

autónomo. 

 

 Entenderase o acto lector como un estímulo que axuda a configurar a propia personalidade 

e superar conflitos ou problemas. 

 

 

Entre os obstáculos que se deben superar destacan os seguintes: 

 

 Contextos familiares que viven de costas á lectura. 

 

 Heteroxeneidade no grupo, tanto nas competencias lingüísticas como na súa relación cos 

libros. 

 ““tópico popular” que considera a lectura como unha alternativa de lecer excesivamente 

seria, e incluso aburrida, que obriga a pensar pero non distrae. 

 Valorarase o respecto dun clima lector axeitado.                                  
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15. PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

  Dacordo co proxecto lingüístico do centro, constátase que hai unha situación 

favorable para a dinamización da lingua galega dentro do contexto escolar. 

 O proxecto ten como finalidade o fomento do uso do galego en tódolos ámbitos, 

tanto dentro da escola como no seu contorno. 

 Partindo disto, proporanse un conxunto de obxectivos nas que se engloban 

actividades que promoven a cultura galega, o coñecemento do concello, a   

 educación para a paz e medioambiental e outras de interese pedagóxico- 

educativo. 

 En relación a exposto, o nivel centrarase nos seguintes obxectivos: 

 Empregar o galego en tódalas situación dentro do centro, así como no contorno: 

excursións, visitas, charlas, etc…(no caso de levalas a cabo) 

 Empregar a lingua galega en tódas aquelas actividades relacionadas coas TIC . 

 Fomentar unha boa valoración e uso da lingua galega no ámbito social. 

 Partindo da normativa vixente, impartir en lingua galega as materias obrigatorias 

por lei. 

 Adoptar as medidas axeitadas para que o alumnado que non teña o suficiente 

dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle 

imparten. 

 No caso de atopar unha situación desfavorable no uso dalgunha das dúas linguas 

oficiais, poñeranse os medios para que o alumnado acade unha competencia 

lingüística axeitada en ámbalas dúas linguas. 
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16. O PLAN DE CONVIVENCIA 

 

O Plan de Convivencia do CEIP Santa Baia, nace coa finalidade de 

poñer en práctica accións que impulsen a adquisición de competencias e habilidades 

sociais que favorezan a resolución pacífica dos conflitos , fomenten o respecto entre 

tódolos membros da comunidade educativa e contribúan á creación de habitos máis 

democráticos, accións que, en definitiva, redunden na mellora do clima escolar. A 

mellora da convivencia no ámbito escolar do centro, debe ser tarefa na que estén 

implicados tódolos sectores da súa comunidade educativa, e constituír un eixe 

vertebral sobre o que dar resposta á complexidade que supón o traballo directo con 

alumnos e alumnas, que dada a súa idade non adquiriron aínda suficientes hábitos de 

convivencia, de respecto mutuo, e de participación responsable na vida do centro. 

 

 

16.1. Obxectivos 

 

 Manter e mellorar o clima de seguridade, respecto e confianza no centro, 

establecendo cauces e procedementos que faciliten aos diferentes sectores da 

comunidade educativa a expresión das tensións e as discrepancias, así como a 

resolución dos conflitos, de forma construtiva e non violenta, favorecendo a 

comunicación e a toma de decisións por consenso. 

 Promover a implicación de todos os sectores da comunidade educativa do noso 

centro, tanto nos procesos de reflexión como na adaptación e desenvolvemento 

deste Plan. 

 Incidir nunha educación en valores que responda axeitadamente á cultura da paz, 

á interculturalidade, ás desigualdades de xénero, aos valores democráticos e 

cívicos…dende a perspectiva de que o mellor antídoto contra a violencia é unha 

boa educación afectivo-emocional e os comportamentos pacíficos, tolerantes, 

cooperativos e solidarios.
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16.2. Accións prioritarias para o primeiro nivel 

 

No 1º nivel as accións propostas baséanse fundamentalmente na comunicación e na 

cooperación e céntranse nos ámbitos da prevención e da intervención. Son as 

seguintes: 

 

 

 Manter e potenciar un clima de centro e de clase positivo 

- Participación do alumnado na elaboración de normas da propia aula, respectando 

os dereitos e os deberes establecidos no NOFC .As sesións de titoría poden ser 

un instrumento eficaz de participación. 

- Introdución á educación emocional. 

- Coñecemento das normas do centro e as consecuencias do seu incumprimento. 

- Fomento das boas relacións interpersoais nas aula, sendo moi importante o 

respecto ás diferencias de todo tipo. 

- 

 Potenciar a acción titorial 

- Asumir o compromiso de exercer a titorÍa individual e de grupo, dentro da función 

docente, partindo do respecto á individualidade e o ritmo de cada un e 

principalmente para atender ao alumnado con necesidades educativas 

específicas, dentro do marco xeral do obxectivo de desenvolvemento integral de 

todas as capacidades do alumno, tanto as cognitivas coma as físicas, emocionais, 

morais e de relación cos demáis. 

- Potenciar a figura do titor/a como mediador/a das relacións interpersoais. 

- Promover unha maior coordinación do tiror/a co equipo docente. 

 

 

 Implicación das familias 

             Para fomentar a colaboración entre o centro e as familias é importante: 

- Que o centro ofreza apoio, asesoramento,disponibilidade de recursos, materiais e 

instalacións e faciltar horarios de reunións . 

- Desde o primeiro nivel, fomentaremos a colaboración centro-familia sobre todo a través da 

reunión grupal de principio de curso, de chamadas telefónicas, correos electrónicos, 

vídeos informativos… 
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17. NECESIDADES DE MATERIAL 

 

Para este curso 2021– 2022, seguimos solicitando o seguinte material: 

 

 

 Pintado de aulas. 

 Diferentes materiais didácticos : xogos educativos, libros de lectura para a 

biblioteca de aula,... 

 Material informático: 3 ordenadores, un por aula, para poder usalos co    alumnado. 

 

 
 

18. PROPOSTAS DE MELLORA INCLUIDAS NA MEMORIA FINAL DE NIVEL 

 

Dacordo coa memoria final, este curso teremos en conta a propostas seguintes: 

 

- Potenciar unha maior coordinación interniveis, facendo fincapé nos 

aspectos metodolóxicos. 

- Aínda que as sesións de apoio interniveis resultan positivas, consideramos que os 

mestres e mestras deben contar con algunha sesión dispoñible sen alumnado 

dentro do horario escolar, xa que ás veces necesítase modificar certos aspectos 

da aula, revisar actividades dos nenos/as, preparar material para levar a cabo unha 

determinada tarefa, etc… 
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19. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

 
A avaliación será continua e o nivel revisará trimestralmente o grado  de       adecuación 

dos seguintes indicadores para realizar as modificacións oportunas: 

 

- Metodoloxía empregada. 

 

- Procedementos de avaliación e criterios de cualificación. 

 

- Relación entre os estándares de aprendizaxe e a consecución das competencias clave. 

 

- Adecuación dos contidos en relación aos indicacores de logro establecidos. 

 

- Medidas de atención á diversidade. 

 

- Actividades complementarias e extraescolares, en relación cos obxectivos  propostos. 



LINGUA CASTELÁ                                                                                                               1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1:

COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E 

FALAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

a  c  d  e 

b e 

a b e

C.1. Estratexias e normas para o intercambio
comunicativo: participación; escoita; respecto á
quenda de palabra; respecto polos sentimentos
dos e das demais.
C.2.Comprensión e expresión de mensaxes
verbais e non verbais, especialmente xestos e
ton de voz que complementen o significado da
mensaxe.

C.3.Situacións de comunicación de aula,
espontáneas ou dirixidas, usando un discurso
ordenado e coherente.

C.A.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando as

normas da comunicación: a quenda de palabra, organizar o discurso, escoitar e incorporar as

intervencións dos demáis.

C.A.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e integrala na

produción propia.

C.A.3. Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa coherencia para satisfacer as

necesidades de comunicación en diferentes situacións de aula

CCL 
CAA 
CSC 

CCL
CSC

CCL 
CD 

CAA 
CSC

CSIEE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1.Emprega a lingua oral con distintas

finalidades (acacémica, social e lúdica) e como

forma de comunicación e de expresión persoal

(sentimentos, emocións…) en distintos ámbitos.

E.A.2. Integra de xeito global os recursos básicos

verbais e non verbais para comunicarse

oralmente.

E.A.3. Participa activamente en diversas

situacións de comunicación: diálogos

,exposicións orais moi guiadas, con axuda, cando

cumpra, de tecnoloxías da información e a

comunicación .

I.L.1.Emprega a lingua oral para realizar as súas actividades, describir imaxes, persoas, lugares..

I.L.1.Exprésase oralmente para reflexionar sobre o contido de textos orais, narrativos ou

descriptivos.

I.L.1.Participa en xogos de linguaxe e dramatizacións.

I.L.1.Narra experiencias persoais sobre a súas vivencias, expresa opinións e sentimentos e 

reflexiona oralmente sobre a súa propia aprendizaxe.

I.L.1.Respecta a quenda de palabra.

I.L.2.Emprega corrrectamente o ton axeitado nas preguntas e exclamacións.

I.L.2.Acompaña cos xestos axeitados as dramatizacións sinxelas que re realizan na aula.

I.L.2.Comprende o valor do ton e dos xestos nos intercambios comunicativos.

I.L.3.Participa en diálogos.

I.L.3.Participa en exposicións moi guiadas.

I.L.3.Valora a importancia  das novas teconoloxías da información para axudar a comprender 
unha exposición oral.

I.L.3.Participa na invención de contos, poesías…
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OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1:

COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E 

FALAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

b e

b d e i

b d e i

C.4. Interese pola ampliación de vocabulario e
creación de redes semánticas moi sinxelas.
C.5. Comprensión global de textos orais de
diversa tipoloxía: atendendo á forma da
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) e
a súa intención comunicativa (informativos,
literarios e prescritivos) e procedentes de
diversas fontes.
C.6.Valoración dos medios de comunicación
social como instrumento de comunicación.

C.A.4. Ampliar o vocabulario a partir das experiencias de aula.

C.A.5. Comprender o sentido global dun texto oral e identificar informacións relevantes.

C.A.6. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de comunicación.

CCL

CCL
CAA

CCE
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.4. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade.

E.A.5. Comprende o sentido global de textos

orais de uso habitual, do ámbito escolar e social.

E.A.6. Identifica as ideas xerais en reportaxes

audiovisuais sobre temas do seu interese.

I.L.4. Emprega o vocabulario axeitado a súa idade.
I.L.4.Emprega palabras novas descubertas na aula.
I.L.4.Crea redes semánticas sinxelas.
I.L.4. Establece familias de palabras  sinxelas.

I.L.5.Responde correctamente ás preguntas de comprensión literal sobre un texto.
I.L.5.Recoñece datos non explícitos e relaciona o argumento dalgunhas lecturas coas súas
propias  expreriencias.
I.L.5.Comprende a diferencia entre un texto informativo e literario.

I.L.6.Recoñece distintas seccións na prensa.
I.L.6.Recoñece o titular nunha noticia de prensa dixital ou papel.
I.L.6.Identifica o tema tratado nunha noticia de radio ou televisión e comprende a idea  global.
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OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE1:

COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E 

FALAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

b e 

b e 

b e

C.7.Audición e reprodución de textos adecuados
ao nivel que estimulen o seu interese.
C.8.Dramatizacións de textos infantís.

C.9.Produción de textos orais breves e sinxelos
próximos aos seus gustos e intereses

C.A.7-Reproducir textos orais próximos aos seus gustos e intereses.

C.A.8-Dramatizar, de xeito colaborativo, textos infantís.

C.A.9- Expresarse de forma oral en diferentes situacións con vocabulario axeitado e unha
secuencia coherente.

CCL
CAA
CCEC

CCL

CCL 
CSIEE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.7.Canta cancións, conta e recita pequenos

contos e poemas.

E.A.8. Adecúa a entoación e o volume á

representación dramática.

E.A.9. Narra situacións e experiencias persoais

sinxelas.

E.A.9.Describe, de forma sinxela, persoas,

animais obxectos e lugares seguindo unha orde:

de arriba a abaixo; de abaixo a arriba ….

E.A.9.Utilizar correctamente expresións para

situar e ordenar as rutinas: antes, despois, pola

mañá, pola noite…

I.L.7. Participa nas actividades nas que se canta unha canción.
I.L.7.Participa nas actividades de invención de contos.
I.L.7.Conta o principal dun conto.
I.L.7.Participa nas actividades nas que se recita un poema.
I.L.8.Participa nas actividades de dramatización.
I.L.8.Emprega a entonación axeitada nas dramatizacións.
I.L.8.Emprega o volume axeitado nas dramatizacións.
I.L.8.Comprende a importancia da linguaxe non verbal nas dramatizacións.

I.L.9.Narra  situacións do  ámbito escolar ou familiar.
I.L.9.Describe física e psiquicamente, de forma sinxela a personas próximas a el/ela.
I.L.9.Describe de forma sinxela obxectos, lugares… seguindo un guión  marcado.
I.L.9.Ordena temporalmente unha secuencia, empregando o vocabulario referido á 
temporalidade correctamente (antes, despois, pola mañá, pola tarde, pola noite…)
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OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE1: 

COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E 

FALAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

a d e m

a b e

C.10. Uso dunha linguaxe non discriminatoria e
respectuosa coas diferenzas.

C.11. Estratexias para utilizar a linguaxe oral
como instrumento de comunicación e
aprendizaxe: escoitar e preguntar.

C.A.10. Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

C.A.11. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe oral: escoitar e preguntar.

CCL
CSC

CCL 
CAA 
CSC

CSIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.10. Usa unha linguaxe non discriminatoria e

respectuosa coas diferenzas.

E.A.11. Pide axuda para a realización de tarefas

de distinta índole, e escoita atentamente as

instrucións.

I.L.10.Recoñece  o vocabulario que resulta discriminatorio ou sexista.
I.L.10.Comprende a necesidade da linguaxe non discriminatoria ou sexista.
I.L.10.Evita o emprego de palabras ofensivas.
I.L.10.Comprende a necesidade de expresar as súas opinións sen ofender aos que lle rodean.

I.L.11.Escoita atentamente as instrucións dadas para realizar unha tarefa.
I.L.11.Pide axuda cando non é capaz de realizar unha tarefa.
I.L.11.Pide axuda cando para realizar unha tarefa de xeito máis eficaza.
I.L.11.Axuda a un compañeiro explicándolle como ten que facelo.
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OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 2: 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LER CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

b e

b e

e

C.1. Lectura de distintos tipos de textos
adaptados á súa idade.
C.2.Inicio ás estratexias para a comprensión
lectora de textos: consideración do título e das
ilustracións moi redundantes.

C.3.Comprensión de textos de diversa tipoloxía
adecuados á súa idade.

C.A.1. Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e sinxelos.

C.A.2.Anticipar o contido de textos do ámbito escolar e social axeitados ao seu nivel.

C.A.3. Comprender a funcionalidade de diferentes tipoloxía textuais, atendendo á forma da
mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados) e a súa intención comunicativa (informativos,
literarios e prescritivos) adaptados a súa idade.

CCL

CCL
CAA

CCL
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1. Lee con pronunciación e entoación

axeitada, textos sinxelos, de variada tipoloxía,

breves e adaptados á súa idade.

E.A.2. Relaciona a información que achega o

título e as ilustracións co tema do texto.

E.A.3.Recoñece a funcionalidade de

determinadas tipoloxía textuais: carteis,

anuncios, avisos, receitas, normas, instrucións …

I.L.1.Le palabras e oracións formadas polas grafías traballadas.
I.L.1 Le as palabras e oracións formadas polos grupos consonánticos traballados.
I.L.1. Le en silencio e en voz alta palabras, frases, oracións e textos sinxelos formadas polas
letras coñecidas.
I.L.1. Le coa entoación e co ritmo correctos os diálogos dos textos.
I.l.1 Comprende o contido de diferentes textos breves.
I.l.1.Le coa entoación e o ritmo correctos un poema. 
I.L.1. Interpreta palabras da lectura, coa axuda do contexto.
I.L.1.Le con certa soltura pseudopalabras inventadas polo propio alumno. 
I.L.1.Aumenta progresivamente a velocidade lectora.

I.L.2.Comprende o valor do título nun conto.
I.L.2.Comprende o significado das ilustracións que acompañan un texto.
I.L.2.Anticipa o contido do texto a través do título e/ou as ilustración ou elabora algunha
hipótese sobre o mesmo.

I.L.3.Diferencia diferentes tipos textos: carteis, anuncios, avisos, receitas´…
I.L.3.Comprende os aspectos comúns que comparten as distintas tipoloxías de textos: carteis, 
anuncios, avisos, receitas…
I.L.3.Completa algúns textos de tipoloxía variada.



LINGUA CASTELÁ                                                                                                               1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 2: 

COMUNICACIÓN ESCRITA: LER CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

b e 

e e

a b e

C.4. Lectura de diferentes textos como fonte de
información e de lecer.
C.5.Uso da biblioteca como recurso para
desenvolver o Plan lector.

C.6. Iniciación á creación da biblioteca persoal.

C.A.4. Mostrar interese e gusto pola lectura.

C.A.5. Progresar na adquisición do hábito lector.

C.A.6. Mostrar interese por ter unha biblioteca propia.

CCL

CCL
CD

CAA

CCL
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.4. Expresa o gusto pola lectura como fonte

de lecer.

E.A.4. Explica, de xeito sinxelo, as súas

preferencias lectoras.

E.A.5. Identifica, con axuda, os textos da

biblioteca (escritos ou en soporte informático)

máis axeitados para obter información e para o

seu lecer.

E.A.6.Coida, conserva e organiza os seus libros.

I.L.4.Manifesta interese polas lecturas que se realizan na aula.
I.L.4.Manifesta interese nas sesións de contacontos.
I.L.4.Comprende que a lectura pode ocupar o noso tempo de ocio.
I.L.4.Explica de xeito sinxelo, as súas preferencias lectoras, na elección de contos.
I.L.4.Explica de xeito sinxelo, as súas preferencias en distintos tipos de textos: poéticos, 
narrativos, expositivos…

I.L.5.Comprende que a biblioteca pode servir como fonte de placer e tamén como fonte de 
información.
I.L.5.Usa axeitadamente a biblioteca de aula, colocando ben os libros.
I.L.5.Coida os libros da biblioteca.
I.L.5.Selecciona libros axeitados para a información que busca.
I.L.5.Selecciona libros acordes cos seus gustos ou intereses persoais.

I.L.6.Fai un uso axeitado dos seus libros.
I.L.6.Valora o coidado dos libros como algo importante.
I.L.6. Comprende a importancia de recibir un libro como agasallo.



LINGUA CASTELÁ                                                                                                               1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE3:

COMUNICACIÓN ESCRITA.ESCRIBIR CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

e

e

b e

C.1. Recoñecemento e utilización de recursos
gráficos na comunicación escrita.

C.2.Uso de elementos lingüísticos e non
lingüísticos na comunicación escrita.

C.3.Utiliza estratexias para a produción de
textos: planificación, identificación da función,
textualización, revisión e reescritura.

C.A.1. Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus aspectos gráficos

C.A.2.Relacionar códigos verbais e non verbais.

C.A.3.Planificar e producir, con axuda, diferentes tipos de textos atendendo ao seu formato

(descritivos, narrativos, dialogados) e intencionalidade comunicativa (informativos, literarios e

prescritivos) e coida a presentación .

CCL

CCL
CCL
CD

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1. Relaciona os códigos oral e escrito:

discrimina sons nas palabras e consolida

aspectos grafomotores e grafías da Lingua

castelá en palabras significativas.

E.A.1.Identifica diferentes tipos de texto escrito:

listas, receitas, narracións, poesía, noticia …

E.A.2. Ilustra de xeito creativo os seus escritos

con ilustracións redundantes.

E.A.3.Escribe, con axuda, en diferentes soportes,

textos moi sinxelos propios do ámbito escolar e

social: listas, notas, normas, felicitacións,

instrucións, contos, anécdotas…

E.A.3.Presenta os seus escritos con limpeza,

evitando riscos.

I.L.1.Asocia correctamente os fonemas coas grafías correctamente.
I.L.1.Domina progresivamente a ortografía básica (gü-g-gu, r-rr, z-c, c-qu, uso da maiúscula…)
I.L.1.Emprega correctamente a correspondencia fonema-grafía, e a ortografía básica na
produción de textos sinxelos.
I.L.1.Enlaza correctamente as letras.
I.L.1.Comprende o espazo do que dispón na pauta para escribir.
I.L.1.Respecta a separación entre palabras.

I.L.2.Realiza ilustracións axeitadas a un texto.
I.L.2.Presenta as ilustracións que realiza dun xeito organizado.
I.L.3.Identifica as características comúns en distintos tipos de texto: poesía, narrativa, noticia, 
listas…
I.L.3.Escribe unha lista, unha felicitación… dado un modelo.
I.L.3.Completa textos de diferente tipoloxía: listas, receitas, narracións, poesía…
I.L.3.Presenta os seus traballos con limpeza, claridade e orde.



LINGUA CASTELÁ                                                                                                               1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 4:

COÑECEMENTO DA LINGUA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

be
C.1. A palabra. Iniciación ao orde alfabético.
Recoñecemento das características e uso das
diferentes clases de palabras. Xénero e número
do nome. Tempos verbais.

C.A.1. Aplicar os coñecementos gramáticos básicos sobre a estrutura da lingua.

CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1.Desenvolve a conciencia fonolóxica:

identifica sílabas e grafías como elementos

fundamentais da palabra.

E.A.1. Recoñece o alfabeto e iníciase na orde

alfabética.

E.A.1.Distingue nome e adxectivo en palabras

significativas.

E.A.1.Distingue xénero e número en palabras

habituais.

E.A.1.Utiliza adecuadamente os artigos nos

textos orais e escritos.

E.A.1. Forma grupos nominais respectando as

normas de concordancia

E.A.1. Utiliza os tempos verbais: presente,

pasado e futuro en textos sinxelos.

I.L.1. Ordena sílabas para formar palabras.
I.L.1.Separa as sílabas de palabras sinxelas.
I.L.1.Conta as sílabas dunha palabra e agrúpaas según o número de sílabas.
I.L.1.Separa as grafías das palabras.
I.L.1.Diferencia as vogais das consoantes.
I.L.1.Forma palabras coas grafías dadas.
I.L.1.Ordena alfabeticamente palabras.
I.L.1.Distingue nome e adxectivo en palabras significativas.
I.L.1.Distingue nomes comúns e propios.
I.L.1.Distingue o xénero en palabras habituais.
I.L.1.Distingue o número en palabras habituais.
I.L.1.Cambia o xénero e o número en palabras habituais.
I.L.1.Emprega axeitadamente os artigos nos textos orais e escritos.
I.L.1.Realiza correctamente a concordancia de xénero e número nas oracións que produce.
I.L.1.Emprega os tempos verbais: presente, pasado e futuro en textos sinxelos.
I.L.1.Cambia o tempo verbal nunha oración dada.



LINGUA CASTELÁ                                                                                                               1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 4:

COÑECEMENTO DA LINGUA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

b e

b e

C.2.Vocabulario. Sinónimos e antónimos.
Aumentativos e diminutivos. Comparacións e
palabras derivadas.
C.3.Ortografía: utilización das regras básicas de
ortografía. Signos de puntuación.

C.A.2. Mellorar o coñecemento da lingua e sistematizar a adquisición de vocabulario.

C.A.3. Aplicar os coñecementos básicos sobre as regras ortográficas para favorecer unha

comunicación máis eficaz.

CCL

CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.2.Relaciona sinónimos e antónimos básicos

en parellas de palabras significativas.

E.A.2. Establece comparacións entre distintos

elementos.

E.A.2.Utiliza diminutivos e aumentativos, en

textos orais e escritos.

E.A.2. Identifica no seu contorno palabras

derivadas de outras moi evidentes.

E.A.3. Utiliza de forma correcta os signos de

puntuación e as normas ortográficas propias do

nivel e as aplica á escritura de textos

significativos sinxelos e seguindo modelos.

I.L.2.Relaciona sinónimos e antónimos en parellas de palabras significativas.
I.L.2.Establece comparacións entre distintos elementos.
I.L.2.Emprega diminutivos e aumentativos, en textos orais e escritos.
I.L.2.Transforma palabras empregando diminutivos e aumentativos, segundo corresponda.
I.L.2.Identifica palabras derivadas doutras moi evidentes. 
I.L.2.Escribe unha palabra derivada, doutra de uso habitual.

I.L.3.Recoñece as normas ortográficas básicas(gü-g-gu, z-c, c-qu, r-rr, uso da maiúscula) 
I.L.3.Emprega correctamente nos seus escritos as normas ortográficas básicas (gü-g-gu, z-c, c-
qu, r-rr, uso da maiúscula)
I.L.3.Elabora frases empregando as normas ortográficas básicas.
I.L.3.Comprende que unha frase correspóndese cunha idea , e que ao finalizar esa idea debe 
empezar outra frase.
I.L.3.Escribe textos curtos,dun xeito guiado, e empregando correctamente as normas 
ortográficas básicas e os signos de puntuación apropiado.
I.L.3.Comprende o  significado que aportan a unha oración os signos de interrogación ou
exclamación.



LINGUA CASTELÁ                                                                                                               1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 4:

COÑECEMENTO DA LINGUA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

e

e

C.4. Recoñecemento e observación reflexiva dos
constituíntes oracionais: a oración simple,
suxeito e predicado.

C.5.Utilización de material multimedia
educativo e outros recursos didácticos ao
alcance e propios da súa idade

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

C.A.5.Utilizar programas e aplicacións educativas dixitais para realizar tarefas e avanzar na
aprendizaxe.

CCL

CCL
CD

CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.4. Forma e ordena correctamente oracións

simples para compoñer textos sinxelos.

E.A.5.Utilizar programas e aplicacións educativas

dixitais para realizar tarefas e avanzar na

aprendizaxe.

I.L.4..Ordena palabras para formar oracións.
I.L.4.Escribe  unha oración cunha palabra dada.
I.L.4.Escribe o suxeito dado o predicado facendo a correspondencia de xénero e número 
correspondente.
I.L.4.Escribe o predicado dado o suxeito facendo a correspondencia de xénero e número 
correspondente.
I.L.4.Completa oracións correctamente.
I.L.4.Ordena oracións nun texto sinxelo.
I.L.4.Escribe un texto curto empregando varias oracións.
I.L.5.Usa os libros dixitais na pizarra dixital da aula.
I.L.5.Encende e apaga o ordenador correctamente.
I.L.5.Usa correctamente o rato.
I.L.5.Comprende que grazas a distintos navegadores como Google, pode acceder a unha
importantísima cantidade de información.
I.L.5.Participa de distintas actividades que se propoñen para realizar co ordenador e ou pizarra 
dixital: actividades jclick, actividades feitas en notebook, actividades de bibliotecalink, etc…



LINGUA CASTELÁ                                                                                                               1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 4:

COÑECEMENTO DA LINGUA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

d e o
C. 6. Identificación de similitudes e diferenzas
entre as linguas que coñece para mellorar na
súa aprendizaxe e lograr unha competencia
comunicativa integrada.

C.A.6. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e

lograr unha competencia comunicativa integrada

CCL

CCS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.6. Compara aspectos (gráficos, sintácticos,

léxicos) das linguas que coñece.

I.L..6. Recoñece as diferenzas léxicas en termos usuais do castelán fronte ao galego.
I.L.6.Recoñece, polo uso, palabras que con ll e con ñ que son propias do galego e que non se 
atopan no castelán.
I.L.6.Recoñece, polo uso, palabras con j e y que en galego se escriben con x , ll…
I.L.6. Mostra interese para superar as interferencias do galego nas súas producións orais e 
escritas, cando usa a lingua castelá. 
I.L.6.Usa algún tempo composto en castelán fronte a ausencia dos mesmos , cando usa a lingua
galega.



LINGUA CASTELÁ                                                                                                               1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 5: 

EDUCACIÓN LITERARIA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

d e

d e

C.1. Coñecemento e lectura guiada de contos
tradicionais: marabillosos, de fórmulas, de
animais, ...
C.2.Valoración dos textos literarios como fonte
de gozo persoal.
C.2.Uso da biblioteca de aula como fonte de

información e lecer.

C.A.1. Apreciar o valor dos textos literarios sinxelos e utilizar a lectura como fonte de gozo e
información.

C.A.2. Gozar da escoita de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos.

CCL  
CAA
CCEC 
CSC 

CCL  
CAA
CSC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1. Identifica sinxelos textos propios da

literatura infantil: contos, poesías, cómics,

adiviñas…

E.A.1. Dramatiza con xestos e palabras, escenas

de contos.

E.A.2.Gozo da escoita de textos literarios

narrativos, líricos e dramáticos.

E.A.2.Interpreta, intuitivamente e con axuda, a

linguaxe figurada en textos literarios

(personificacións).

I.L.1.Le textos narrativos, poéticos e dramáticos e recoñece as características fundamentais
deste tipo de textos.
I.L.1.Anticipa as ensinanzas das fábulas.
I.L.1.Comprende a importancia da imaxe no cómic, e a información que aporta o tipo de viñeta.
I.L.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e pequenas obras teatrais) a partir de 
pautas ou modelos dados.
I.L.1. Le un texto narrativo de literatura infantil e dramatiza un diálogo dos personaxes de dito
texto, coa entoación axeitada, e axudándose da expresión corporal que requira o personaxe.

I.L.2.Presta atención nas sesións de contacontos.
I.L.2.Comprende que a lectura non é so fonte de información, senón que pode e debe ser  unha
actividade para o tempo de ocio.
I.L.2.Usa a biblioteca de aula, conserva a dotación de libros existente, e mantena en orden.
I.L.2.Asiste as obras de teatro que dende o centro se programen, sempre que a súa familia o 
autorice.
I.L.2.Realiza cambios de voz, dependendo das personaxes, en diálogos previamente traballados.
I.L.2.Axúdase coa súa expresión corporal, a outorgarlle máis credibilidade á personaxe que 
representa.



LINGUA CASTELÁ                                                                                                               1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 5: 

EDUCACIÓN LITERARIA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

b d e

d e o

C.3. Recreación e composición de textos
literarios: contos, poemas, adiviñas.

C.4. Valoración da literatura en calquera lingua
(maioritaria, minoritaria ou minorizada) como
vehículo de comunicación e como recurso de
gozo persoal.

C.A.3. Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos literarios sinxelos: contos,

poemas e adiviñas.

C.A.5.Valorar a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo

de comunicación e como recurso de gozo persoal.

CCL 
CAA  
CCEC 

CCL 
CSC  

CCEC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.3. Recrea de xeito individual e cooperativo,

sinxelos textos literarios (contos, poemas..) a

partir de pautas ou modelos dados.

E.A.3.Valora a literatura en calquera lingua,

especialmente en lingua galega, como vehículo

de comunicación e como recurso de gozo

persoal.

I.L.1. Dado un modelo inventa un conto, un poema, unha adiviña…
I.L.1.Cambia  ou inventa o final dun conto.
I.L.1.Segue un un conto iniciado por un compañeiro ou compañeira.
I.L.1.Comprende a estrutura básica dos contos.
I.L.1.Emprega fórmulas habituais para iniciar os contos.
I.L.1.Emprega fórmulas habituais para acabar os contos.

I.L.3.Valora la literatura como fonte de pracer.
I.L.3.Valora a literatura como vehículo de comunicación.
I.L.3.Valora a importancia do uso das dúas linguas da nosa comunidade autónoma, 
comprendendo que o galego debe coidadarse para alcanzar unha situación real de bilingüismo.



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1: COMUNICACIÓN 

ORAL: ESCOITAR E FALAR CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•d
•e
•b
•I

•a
•b
•c
•e
•o

C.1-Comprensión global e específica de informacións
moi sinxelas procedentes de diferentes soportes.

C.2-Comprensión e produción de textos orais moi 
sinxelos para aprender e para informarse, tanto os 
producidos con finalidade didáctica coma os de uso 
cotián (breves exposicións ante a clase, conversas 
sobre contidos de aprendizaxe e aplicación sobre a 
organización do traballo).

C.A.1-Comprender informacións audiovisuais sinxelas de carácter específico procedentes de 

diferentes soportes.

C.A.2- Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito académico.

•CCL
•CAA
•CD
•CMCT

•CCL
•CAA
•CSC
•CSEIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.1-Comprende informacións relevantes e 
específicas moi evidentes de documentos 
audiovisuais sinxelos que presenten imaxes e/ou sons
moi redundantes co contido.

EA.2-Participa nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e contestando 
se é preciso. 
E.A.2-Segue unha exposición breve da clase ou
explicación.
E.A.2-Elabora e produce textos orais moi breves e 
sinxelos ante a clase.
E.A2-Participa no traballo en pequeno grupo.

I.L.1-Responde correctamente as preguntas de comprensión literal sobre un texto oral. 
I.L.1-Identifica o título dun texto proposto.
I.L.1-Adiviña elementos dunha lámina a partir da descrición oral.
I.L.1-Identifica quen realiza a acción nun texto.
I.L.1-Recoñece datos non explícitos e relaciona o argumento dos textos escoitados coas propias 
experiencias.

I.L.2-Escoita atentamente o texto oral e as exposicións dos compañeiros.
I.L.2-Lembra datos necesarios para participar na conversación sobre o contido da audición.
I.L.2-Expresa as súas experiencias persoais.
I.L.2-Utiliza expresións apropiadas para expresar  as súas sensacións  e sentimentos.
I.L.2-Utiliza expresións léxicas axeitadas para expresar gustos e preferencias.
I.L.2-Expresa as súas preferencias e experiencias sobre os distintos temas tratados na aula.
I.L.2-É capaz de inventar intervencións nunha actividade dramatizada.
I.L.2-Participa nas conversas e os diálogos respondendo  as preguntas persoais formuladas. 
I.L.2-Secuencia de forma ordenada os pasos para realizar algunha tarefa proposta. 
I.L2-Elabora un texto descritivo a modo de adiviña para que os compañeiros adiviñen o que describe. 
I.L.2-Elabora un texto descritivo oral explicando características (de obxectos, plantas, animais,…) .
I.L.2-Fai comparacións coa axuda dun modelo empregando vocabulario axeitado.



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1: COMUNICACIÓN 

ORAL: ESCOITAR E FALAR CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•c
•e
•o

•a
•c
•d
•e
•o

C.3-Actitude de escoita adecuada nas diferentes 
situacións comunicativas tiás (conversas e 
exposicións orais) e respecto polas opinións de quen
fala, sen interrupcións inadecuadas.

C.4-Participación e cooperación nas situacións
comunicativas da aula (peticións, anuncios, ordes, 
explicacións sinxelas, avisos, instrucións, conversas 
ou pequenas narracións), con respecto das normas 
que rexen a interacción oral (quendas de palabra, 
mantemento do tema, mostra de interese, mirar a 
quen fala e actitude receptiva de escoita).

C.A.3- Manter unha adecuada actitude de escoita ante situacións comunicativas cotiás, respectando 

as intervencións dos e das demais.

C.A.4-. Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen na aula amosando

valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral. 

•CCL
•CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.3- Atende as intervencións dos e das demais, en 
conversas e exposicións, sen interromper.
E.A.3- Respecta as opinións da persoa que fala en 
situacións cotiás.

I.L.3-Escoita activamente as intervencións dos interlocutores e textos orais de diferente extensión.
I.L.3-Lembra datos necesarios para localizar os obxectos descritos oralmente. 
I.L.3-Respecta os sentimentos e as opinións dos compañeiros. 
I.L.3-Retén datos para identificar diferentes elementos do discurso.

E.A.4- Respecta as quendas de palabra nos

intercambios orais.
E.A.4-Respecta as opinións das persoas participantes. 
E.A.4- Utiliza a lingua galega en calquera situación de 
comunicación dentro da aula e mantén o seu uso fóra
dela.
E.A.4-Mira a quen fala nun intercambio comunicativo 
oral.
E.A.4- Mantén o tema nun intercambio comunicativo 
oral, mostra interese e unha actitude receptiva de 
escoita.
E.A.4- Participa na conversa formulando e 
contestando preguntas.

I.L.4-Narra experiencias persoais seguindo unha orde lóxica.
I.L.4-Usa a lingua oral para describir lugares, imaxes, actividades e elementos do seu contorno. 
I.L.4-Responde correctamente as preguntas de comprensión literal sobre a audición. 
I.L.4-Reflexiona sobre a propia aprendizaxe e interésase por expresar os seus gustos e opinións sobre 
as actividades que fará na escola e as cousas que lle gustaría aprender. 
I.L.4-Utiliza un ton de voz e unha pronunciación correctas e utiliza os xestos adecuados no seu
discurso.
I.L.4-Participa con interese nas actividades orais propostas.
I.L.4-Pide e respecta a quenda de palabra.
I.L.4-Narra experiencias persoais utilizando unha linguaxe non discriminatoria.
I.L.4-Axusta as súas intervencións ao tema utilizando o vocabulario adecuado. 
I.L.4-Expresa as súas opinións e os seus gustos respectando os compañeiros.
I.L.4-Expresa opinións sobre de maneira razoada .
I.L.4-Expresa as súas preferencias e experiencias en relación as actividades propostas.
I.L.4-Exprésase con soltura e emprega a lingua galega nas súas conversas co grupo.
I.L.4-Valora de forma positiva todos os traballos e e usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas.

•CCL
•CSC
•CCEC
•CAA
•IE



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1: COMUNICACIÓN 

ORAL: ESCOITAR E FALAR CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•b
•e

•b
•d
•e
•o

• e
• o

C.5-Uso de fórmulas sinxelas de tratamento
adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, 
felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda.

C.6-Actitude de cooperación e de respecto en 
situacións de aprendizaxe compartida.

C.7- Interese por expresarse oralmente coa 
pronuncia e coa entoación adecuadas.

C.A.5-Usar fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas nos intercambios comunicativos máis
habituais.

C.A.6-Amosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en pequeno grupo.

C.A.7-Interesarse por amosar unha pronunciación e entoación adecuadas.

CCL
•CAA
•CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.5-Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas 
para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

I.L.5-Representa a situación de petición dun produto nun comercio, utilizando fórmulas de cortesía 
axeitadas.
I.L.5-Propón fórmulas sobre como preguntar por un enderezo.

E.A.6-Amosa respecto ás ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en pequeno grupo.

E.A.7-Interésase por expresarse oralmente coa 
pronuncia e a entoación adecuada a cada acto 
comunicativo e propio da lingua galega.

I.L.6-Expresa as súas opinións e os seus gustos respectando os compañeiros.
I.L.6-Expresa as súas opinións con claridade e vocabulario axeitado.
I.L.6- Axusta as súas intervencións ao tema tratado.

I.L.7-Identifica o son O aberto en palabras escoitadas.
I.L.7-Utiliza o ton de voz axeitado, unha pronuncia correcta e xestos axeitados ás intervencións.
I.L.7-Identifica palabras que conteñen R forte nunha audición.
I.L.7-Discrimina o son KS do x en palabras presentadas na audición.
I.L.7- Identifica palabras co son R suave na audición. 
I.L.7- Discrimina entre palabras moi parecidas a que corresponde á audición.
I.L.7- Discrimina o son Ñ nunha audición.
I.L.7- Discrimina as sílabas con grupos consonánticos, presentes nas palabras da audición.
I.L.7- Discrimina os sons que faltan para completar as palabras da audición sen incorrer en 
castelanismos.

•CCL
•CAA
•CSIEE

•CCL
•CAA
•CCEC
•CSIEE



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1: COMUNICACIÓN 

ORAL: ESCOITAR E FALAR CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•d
•e
•o

•a
•d
•e

C.8- Recoñecemento de usos de linguaxe
discriminatoria coas diferenzas.

C.9- Identificación da lingua galega con diversos 
contextos de uso oral da lingua: en diferentes 
ámbitos profesionais (sanidade, educación, medios 
de comunicación...) e en conversas con persoas
coñecidas ou descoñecidas

C.A.8- Recoñecer usos de linguaxe discriminatoria coas diferenzas.

C.A.9- Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral.

•CCL
•CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.8- Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e 

sexista evidente.

E.A.8- Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, 

en especial as referentes ao xénero, ás razas e ás

etnias.

I.L.8- Utiliza correctamente e de forma correlativa os  xéneros do vocabulario traballlado.
I.L.8- Identifica actividades sen atribución a un sexo concreto.
I.L.8- Recoñece o vocabulario que resulta discriminatorio ou sexista.
I.L.8- Utiliza discursos respectuosos cara aos seus compañeiros/as . 

E.A.9- Identifica a lingua galega oral con diversos 

contextos profesionais: sanidade, educación, medios 

de comunicación…

E.A. 9- Recoñece a posibilidade de uso da lingua galega 

en conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas.

I.L.9- Explica situacións fóra da aula en que emprega a lingua galega. 
I.L.9- Utiliza a lingua galega nas actividades de grupo que realiza cos compañeiros.
I.L.9- Utilliza a lingua galega fora do espazo físico da aula, en diferentes situacións do colexio.

•CCL
•CCEC
•CSC



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 2: COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LER CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•b
•e
•I

•j
•o

C.1- Comprensión de informacións concretas en 
textos de uso cotián como invitacións, felicitacións, 
notas e avisos ou mensaxes curtas.

C.2- Comprensión de información xeral sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia do 
alumnado en textos breves e sinxelos procedentes 
dos medios de comunicación social, especialmente a 
noticia.

C.A.1- Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso cotián ou procedentes dos 
medios de comunicación. 

C.A.2- Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de ilustracións.

•CCL
•CD
•CSC
•CAA
•CSIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1- Comprende a información relevante de textos 
sinxelos, sobre feitos e acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado, procedentes dos medios de 
comunicación social.
E.A.1-Comprende informacións concretas en textos 
sinxelos, propios de situacións cotiás, como 
invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes
curtas.
E.A.1- Localiza información en textos breves e 
sinxelos vinculados á experiencia, tanto os producidos 
con finalidade didáctica como os de uso cotián
(folletos, descricións, instrucións e explicacións).

I.L.1- Le as  circulares  entregadas no colexio e sabe  que tema tratan.
I.L.1- Le os folletos entregados polo Concello e  icomprende as actividades propostas nel .
I.L.1- Le as notas  entregadas pola titora e entende o seu contido. 

E.A.2- Interpreta e comprende, de maneira xeral, a 
información de ilustracións.

I.L.2- Le e interpreta o contido dun texto en viñetas co soporte das imaxes e da audición do texto. 
I. L.2- Capta o significado das ilustracións que acompañan os textos.
I.L.2- Capta o valor do título nun texto e o significado das ilustracións que o acompañan.
I.L.2- Interpreta o significado das imaxes de sinais que se atopan na rúa.
I.L.2- Recoñece e marca as ilustracións que representan o principio e o final da historia.
I.L.2- Fai hipóteses de lectura antes de ler, a partir do título e das ilustracións.
I.L.2- Recoñece e marca a secuencia de imaxes do conto.
I.L.2- Recoñece e escribe detalles verdadeiros relacionados co conto.

•CCL
•CAA
•CSC
•CSIEE
•CMCT



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO
OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 2: COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LER CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•j
•o 

C.3- Localización de información en textos para 
aprender vinculados á experiencia, tanto en textos 
producidos con finalidade didáctica como nos de uso 
cotián (folletos, descricións, instrucións e 
explicacións).
C.3-. Lectura guiada de textos sinxelos adecuados aos
intereses infantís para chegar progresivamente á 
expresividade e autonomía lectoras.

C.A.3- Ler, de forma guiada, textos sinxelos adecuados aos seus intereses para chegar
progresivamente á expresividade e autonomía lectoras.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.3- Descodifica de forma adecuada na lectura de 
textos moi sinxelos
E.A.3- Le textos sinxelos en voz alta, acadando
progresivamente a velocidade axeitada.

I.L.3- Le palabras e oracións formadas polas grafías traballadas.
I.L.3- Le as palabras e oracións formadas polos grupos consonánticos traballados.
I.L.3- Localiza palabras con grupos consonánticos no interior dun texto.
I.L.3- Le en silencio e en voz alta palabras, frases, e oracións moi sinxelas formadas polas letras 
coñecidas.
I.L.3- Le coa entoación e co ritmo correctos os diálogos dos textos.
I.L.3- Entende o contido e amplía o vocabulario recorrendo ao contexto da lectura.
I.l.3- Comprende o contido de diferentes textos breves.
I.l.3- Le coa entoación e o ritmo correctos un poema. 
I.L:3- Ordena a secuencia de personaxes que van participando na historia.
I.L.3- Identifica o lugar e personaxes do conto.
I.L.3- Caracteriza os personaxes do conto.
I.L.3- Recoñece causas do comportamento dos personaxes.
I.L.3- Recoñece o problema que desencadea a acción no conto.
I.l.3- Explica o final do conto.
I.L.3- Resume o final do conto.
I.L.3- Localiza nos textos información específica que dá resposta a preguntas formuladas.
I.L.3- Ordena a secuencia da actividade realizada polo protagonista do conto.
I.L.3- Capta o sentido global dun texto lido e amplía o vocabulario deducindo o significado do 
contexto da lectura. 
I.L.3- Recoñece enunciados verdadeiros que responden ao contido do texto. 
I.L.3- Selecciona palabras axeitadas para completar unhas oracións segundo o contexto.
I.L.3- Interpreta palabras da lectura, coa axuda do contexto.
I.L.3- Le con certa soltura pseudopalabras inventadas polo propio alumno. 
I.L.3- Identifica e explica os refráns empregados.
I.L.3- Fai pequenas definicións.
I.L.3- Identifica e propón sinónimos para palabras do texto.



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 2: COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LER. CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•b
•e
•i

C.4- Introdución ao uso xeral das bibliotecas da aula 
e do centro, como instrumento cotián de busca de 
información e fonte de recursos textuais diversos.
C.4- Iniciación á creación da biblioteca persoal.

C.A.4- Usar as bibliotecas de aula e de centro, respectando as normas básicas de funcionamento.
C.A.4- Ter interese por ter unha biblioteca propia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

II.L.3- dentifica significados opostos en palabras do texto.
I.L.3- Engade palabras dun campo semántico.
I.L.3- Identifica accións mencionadas nun texto narrativo ou poético.
I.L.3- Explica detalles fundamentais da historia.
I.L.3- Recoñece o significado dunha expresión co apoio dunha imaxe.
I.L.3- Extrae informacións non explícitas dun texto informativo.
I.L.3- Extrae datos de interese do texto informativo.
I.L.3- Inventa outro título para o conto e escríbeo.
I.L.3- Responde preguntas relacionadas coa comprensión global do texto.

E.A.4- Utiliza as bibliotecas de aula e de centro, 

respectando as normas básicas e máis sinxelas do seu

funcionamento. 

E.A.4- Valora a utilidade das bibliotecas de aula e de 

centro e manipula os libros con coidado, devolvéndoos

ao seu sitio logo de lelos.

E.A.4- Amosa interese pola conservación e 

organización dos seus libros

I.L.4- Selecciona lecturas ao longo do curso por gozo persoal.
I.L.4- Colle libros da biblioteca de aula ou do centro e segue un plan de lectura ao longo do curso.
I.L.4- Coida os libros da biblioteca para o ben común.
I.L.4- Devolve os libros sen desperfectos. 
I.L.4-Coloca os libros nos andeis de forma axeitada.

•CCL
•CAA
•CSC



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 2: COMUNICACIÓN  

ESCRITA: LER CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•b
•e

•a
•b
•e
•m

C.5- Interese polos textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e como medio de comunicación de 
experiencias e de regulación da convivencia.

C.6-Adquisición progresiva da autonomía lectora, da 
capacidade de elección de temas e de textos e de 
expresión das preferencias persoais.

C.A.5- Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.

C.A.6- Amosar certa autonomía lectora e capacidade de selección de textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar preferencias

•CL
•AA
•CSC
•CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.5- Amosa interese pola lectura como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación.
E.A.5- Expresa, de maneira sinxela, opinións e 
valoracións sobre as lecturas feitas. 

I.L.5- Capta o sentido global dun texto e extrae unha conclusión sobre el.
I.L.5- Recoñece a ironía presente nun título ou no contido dun texto.
I.L.5- Valora a historia presentada nun conto e opina sobre o comportamento dos personaxes. 
I.L.5- Valora a historia presentada nun conto e opina sobre o seu argumento.
I.L.5- Valora o contido dun relato e ofrece opinións sobre el.
I.L.5- Valora o contido dun conto e extrae unha ensinanza do mesmo
I.L.5- Valora o contido dun conto e extrae unha reflexión sobre a historia.

E.A.6- Selecciona textos do seu interese con certa
autonomía, en función dos seus gustos e preferencias 
e explica dun xeito moi sinxelo, as súas preferencias 
lectoras.

I.L.6- Opina sobre a historia que relatada no conto.
I.L.6- Manifesta o seu gusto  ou disgusto sobre os textos lidos.
I.L.6- Xustifica as súas preferencias de forma argumentada.

•CCL
•CSC
•CAA
•CSIEE



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 3: COMUNICACIÓN 

ESCRITA: ESCRIBIR CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•b
•e

C.1- Produción e reescritura de textos moi sinxelos
relativos a situacións cotiás infantís como 
invitacións,felicitacións, notas ou avisos.
C.1- Composición de textos moi sinxelos propios dos 
medios de comunicación social e/ou dos seus
elementos (novas sinxelas e breves, titulares, pés de 
foto…) sobre acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado en soportes habituais no 
ámbito escolar.
C.1- Composición de textos moi sinxelos
relacionados coa escola para organizar e comunicar 
información (listaxes, descricións, explicacións
elementais).
C.1- Respecto polas convencións xerais da escrita: 
uso das maiúsculas e do punto.

C.A.1- Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións cotiás infantís, aqueles propios dos 
medios de comunicación ou os relacionados coa escola, respectando as convencións elementais da 
escrita.

•CCL
•CSIEE
•CAA
•CSC
•CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1- Produce e reescribe textos moi sinxelos
relativos a situacións cotiás infantís como invitacións, 
felicitacións, notas ou avisos.
E.A.1- Elabora pequenos textos con certa coherencia 
e de xeito creativo.
E.A.1- Usa o punto nos seus escritos. 
E.A.1- Interésase por aplicar as regras ortográficas, 
con especial atención ao uso das maiúsculas. 

.

I.L.1-Escribe de maneira guiada con intención comunicativa unha listaxe de tarefas. 
I.L.1- Escribe maiúscula inicial  nos nomes propios.
I.L.1- Completa con r ou rr palabras atendendo á posición do son R forte inicial ou medial.
I.L.1- Escribe ditados, preparados previamente, que conteñen palabras e oracións coñecidas e que 
supoñen algunhas dificultades ortográficas. 
I.L.1- Escribe de maneira creativa o significado dun sinal.
I.L.1- Escribe os enunciados axeitados a un indicador da rúa. 
I.L.1- Usa maiúscula inicial no comezo das oracións e pon o punto final. 
I.L.1- Copia coa súa letra palabras presentadas con tipografías de letra non ligada.
I.L.1- Escribe a solución para unha adiviña.
I.L.1- Escribe de forma libre o nome dunha rúa.
I.L.1- Escribe palabras e oracións formadas con grupos consonánticos traballados.
I.L.1- Transforma oracións con ordes afirmativas en negativas.
I.L.1- Ordena por escrito unha secuencia coa axuda dos marcadores.
I.L.1- Marca a diérese sobre u nas palabras que corresponde.



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 3: COMUNICACIÓN 

ESCRITA: ESCRIBIR CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•b
•e

•a
•b
•e
•j
•o

C.2- Utilización de xeito guiado de estratexias para a 
produción de textos, respondendo as preguntas de 
para quen, e que escribir, recoñecendo o tipo de 
texto (nota, aviso, conto).

C.3- Creación de textos moi sinxelos con intención 
informativa utilizando a linguaxe verbal e non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómic.

C.A.2- Utilizar de xeito guiado estratexias para a produción de textos, respondendo as preguntas de 
para quen, e que escribir, recoñecendo o tipo de texto (nota, aviso, conto).

C.A.3- Elaborar textos moi sinxelos que combinen a linguaxe verbal e a non verbal.

•CCL
•CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.2- Compón pequenos textos propios dos medios 
de comunicación social e/ou dos seus elementos 
(novas sinxelas e breves, titulares, pés de foto…) 
sobre acontecementos próximos á súa experiencia.
E.A.2- Elabora textos moi sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, 
anuncios, cómic.
E.A.2- Compón textos relacionados coa escola: 
listaxes,descricións e explicacións elementais

I.L.2- Escribe de forma libre o nome dun amigo ou amiga.
I.L.2- Escribe textos con intención comunicativa: completa un cartel informativo con grupos nominais
axeitados á imaxe e elabora un cartel para a aula.
I.L.2- Determina o texto que se axeita a cada imaxe e escribe os pé de foto nas fotos dun álbum 
familiar. 
I.L2- Escribe de maneira guiada con intención comunicativa unha nota.
I.L.2- Escribe de maneira creativa unha oración sobre o que máis lle gusta do Nadal, do Entroido
I.L.2- Escribe de maneira libre, aplicando os coñecementos adquiridos, unha frase que explique o 
tempo que vai no día presente. 
I.L.2- Escribe de maneira libre, aplicando os coñecementos adquiridos os seus hábitos de hixiene
antes de comer ou as instrucións para limpar os dentes
I.L.2- Escribe de maneira libre, aplicando os coñecementos adquiridos, unha oración explicando a 
onde lle gustaría ir de excursión. 
I.L.2-,Escribe, coa axuda dun modelo, un texto en que relata unha experiencia persoal e atendendo a 
cuestións como: cando foi, onde, con quen .
I.L.2- Escribe de maneira libre, aplicando os coñecementos adquiridos, unha oración explicando cal é 
o seu animal preferido.

E.A.3- Elabora textos moi sinxelos que combinan a 
linguaxe verbal e non verbal.

I.L.3- Elabora sinais para a aula ou para outros espazos do recinto escolar.
I.L.3- Escribe unha felicitación de Nadal con axuda dun modelo.
I.L.3- Reescribe unha adiviña seguindo unhas indicacións.
I.L.3- Escribe unha descrición dunha paisaxe de montaña coa axuda dun modelo.
I.L.3- Escribe un programa de actividades para un día de festa coa axuda dun modelo.
I.L.3- Escribe, con axuda dun modelo un slogan axeitado para unha situación ou produto proposto.
I.L.3- Escribe, coa axuda dun modelo, o itinerario dunha visita empregando marcadores temporais.

•CCL
•CAA



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 3: COMUNICACIÓN  

ESCRITA: ESCRIBIR CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•b
•d
•e
•i
•J
•b
•e
•i
•J

•a
•b
•e
•i

C.4- Iniciación á utilización de programas 
informáticos de procesamento de textos.

C.5- Utilización de elementos gráficos sinxelos, como 

a ilustración, para facilitar a comprensión.

C.6- Interese polo coidado e a presentación dos 
textos escritos e respecto pola norma ortográfica.
C.6- Interese polos textos escritos como medio de 
aprendizaxe e como medio de comunicación de 
experiencias, de regulación da convivencia e de 
expresión creativa.

C.A.4- Usar, de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto.

C.A.5- Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a comprensión dos textos.

C.A.6- Interesarse pola presentación dos traballos escritos e valorar a lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión creativa.

•CCL
•CD
•CAA
•CSIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.4- Usa de xeito guiado, programas informáticos 
de procesamento.

I.L.4- Encende e apaga correctamente a CPU do ordenador.
I.L.4- Utiliza correctamente o rato. 
I.L.4- Emprega os medios tecnolóxicos ao seu alcance para producir  palabras  ou oracións.

E.A. 5- Ilustra creativamente os seus escritos con 
imaxes redundantes co seu contido.

E.A.6 -Interésase pola presentación dos textos 
seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade
caligráfica.
E.A.6- Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación e de expresión creativa.

I.L.4- Completa un cartel cos nomes dos obxectos ilustrados.
I.L.4- Completa un poema  con debuxos adecuados ao contido.
I.L.4- Creas ilustracións propias a partir da lectura ou audición dun conto. 

I.L.6- Escribe en pauta dobre poñendo atención á dimensión das letras.
I.L.6- Enlaza correctamente as letras.
I.L.6- Adecúase ao espazo de que dispón na pauta para escribir e respecta a separación entre 
palabras.
I.L.6- Presenta o seus traballos con limpeza, claridade e orde.
I.L.6- Mostra interese na revisión e corrección de textos e corrixe os erros detectados.
I.L.6- Escribe poñendo atención aos contidos ortográficos traballados.

•CCL
•CD
•CSIEE

•CCL
•CD
•CAA
•CSC



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 4:COÑECEMENTO DA 

LINGUA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•e C.1- Inicio na identificación implícita e uso dalgúns
termos lingüísticos elementais: denominación dos 
textos traballados; palabra e sílaba, nome propio.
C.1- Observación das variacións morfolóxicas (de 
singular e plural, feminino e masculino) en textos.

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

•CCL
•CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1- Sinala a denominación dos textos traballados e 
recoñece nestes, de forma xeral, palabras e sílabas.
E.A.1- Diferencia as sílabas que conforman cada 
palabra.
E.A.1- Identifica os nomes propios a partir de palabras 
dadas, frases ou textos.
E.A.1- Sinala o xénero e número de palabras dadas. 

I.L.1- Recoñece e distingue, polo uso, palabras de diferentes tipos: artigos e substantivos. 
I.L.1- Ordena sílabas dunha palabra e completa palabras coas sílabas axeitadas.
I.L.1- Identifica nomes propios.
I.L.1- Aplica a concordancia entre artigos e substantivos nas diferentes situacións comunicativas. 
I.L.1- Recoñece e distingue, polo uso, substantivos en singular e en plural.
I.L.1- Relaciona singular cunha unidade e plural con máis dunha unidade.
I.L.1- Localiza nomes propios na oración. 
I.L.1- Clasifica os substantivos comúns segundo nomeen persoas, animais ou cousas.
I.L.1- Localiza substantivos que nomean persoas entre outro tipo de substantivos. 
I.L.1- Recoñece e distingue, polo uso, os adxectivos dacordo ao seu xénero e número. 
I.L.1- Aplica adxectivos axeitados á concordancia co substantivo.
I.L.1- Forma o diminutivo de palabras comúns. 
I.L.1-Conta as sílabas que ten unha palabra.
I.L.1- Clasifica palabras polo número de sílabas.
I.L.1- Forma palabras ordenando sílabas.
I.L.1- Conta as palabras que ten unha oración.
I.L.1- Ordena palabras para construír unha oración.
I.L.1- Escribe oracións simples cun número determinado de palabras.
I.L.1- Clasifica palabras en xénero masculino e feminino.
I.L.1- Relaciona correctamente os artigos e os substantivos en masculino e en feminino.
I.l.1- Aplica normas básicas de formación do plural en substantivos e forma o plural de palabras 
rematadas en -n e en vogal.
I.L.1- Completa oracións cos grupos nominais concordados en número axeitado.
I.L.1- Identifica os verbos en oracións contestando a pregunta Que fan? Que fai?
I.L.1- Relaciona verbos con imaxes poñendo atención á persoa ou persoas, e á acción 
I.L.1- Identifica os verbos en singular e plural.
I.L.1- Completa oracións escollendo o verbo en singular o plural poñendo atención á concordancia.
I.L.1- Identifica os verbos que indican accións en presente, pasado e futuro.
I.L.1- Constrúe oracións atendendo á concordancia da forma verbal cos marcadores temporais onte, 
hoxe e mañá, ou antes, agora despois. 
I.L.1- Identifica o suxeito da oraición facendo a pregunta Quen?
I.L.1- Identifica o predicado de oracións simples respondendo a pregunta Que fai?
I.L.1- Constrúe oracións atendendo á concordancia entre o suxeito e o predicado. 



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 4: COÑECEMENTO 

DA LINGUA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•b
•e

•e

C.2- Iniciación ao coñecemento das normas 
ortográficas máis sinxelas. 

C.3- Recoñecemento da relación entre son e grafía 
no sistema lingüístico galego.
C.3- Identificación da palabra como instrumento para 
a segmentación da escritura.

C.A.2- Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas. 

C.A.2- Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como instrumento para a 
segmentación da escritura.

•CCL
•CSC
•CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.2- Coñece, de forma xeral, as normas ortográficas 
máis sinxelas e aprecia o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

I.L.2- Emprega a grafía r ou o dígrafo rr para representar o son R forte segundo a posición do son na
palabra.
I.L.2- Aplica a norma ortográfica do son Z
I.L.2- Recoñece a alternancia ortográficas no uso de c e z ao formar os plurais de palabras rematadas 
en z (rapaz-rapaces).
I.L.2- Aplica a norma ortográfica do uso de diérese en güe e güi.
I.L.2- Aplica a norma ortográfica do uso de maiúcula ao escribir un texto na palabra inicial e despois
de punto.
I.L.2- Recoñece erros ortográficos no uso de maiúscula despois de punto.
I.L.2- Aplica a norma ortográfica do uso de m antes de p e b.
I.L.2- Recoñece erros ortográficos no uso de m antes de p e b.
I.L.2- Aplica a norma ortográfica do uso do signo de interrogación nas preguntas.

E.A.3- Recoñece a relación entre son e grafía.
E.A.3- Separa as palabras que conforman un 
enunciado.

I.L.3- Identifica palabras sinónimas.
I.L.3- Clasifica  palabras segundo soa o r (suave, ou forte).
I.L.3- Completa palabras con sílabas abertas ou pechadas segundo corresponda.
I.L.3- Identifica palabras que conteñen un son dado.
I.L.3- Localiza e sinala diferenzas formais entre palabras a partir das grafías que as distinguen.
I.L.3- Completa enunciados con palabras axeitadas ao contexto.
I.L.3- Recoñece e distingue, polo uso, as diferenzas de pronuncia entre palabras que se escriben con r  
I.L.3- Coñece o emprego das formas c e qu para representar o son K.
I.L.3- Completa palabras coas sílabas ga, gue, gui, go, gu e con ca, que, qui, co, cu.
I.L.3- Completa palabras coas sílabas za, ce, ci, zo, zu.
I.L.3- Coñece o emprego das grafías c para representar o son Z e do son K atendendo ao contexto 
silábico.
I.L.3- Diferencia os dous sons da grafía x (S e de KS e resolve correctamente a actividade da audición).
I.L.3- Identifica o son B en palabras con v e con b.
I.L.3- Discrimina os sons correspondentes ás grafías ñ / ll / ch.

•CCL
•CAA



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 4:COÑECEMENTO DA 

LINGUA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•e
•o

C.4- Identificación de similitudes e diferenzas entre 
as linguas que coñece para mellorar na súa
aprendizaxe e lograr unha competencia 
comunicativa integrada.

C.A.4- Comparar aspectos moi básicos das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e 
lograr unha competencia integrada.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

I.L.3- Identifica o son das letras soletreadas para completar unha mensaxe.
I.L.3- Resolve xogos lingüísticos como adiviñas e trabalinguas.
I.L.3- Discrimina os sons dos grupos consonánticos pr, br, pr, pl. 
I.L.3- Completa palabras con sílabas abertas ou pechadas segundo corresponda.
I.L.3- Identifica palabras antónimas.
I.L.3- Clasifica  palabras segundo se como se represente o son K (con c ou qu).
I.L3- Discrimina os sons dos grupos consonánticos fr, fl, tr, dr.
I.L3- Clasifica  palabras segundo se como se represente o son G (con g ou gu).
I.L.3- Utiliza o adverbio non para expresar ordes negativas.
I.L.3- Recoñece o significado de expresións.
I.L.3- Utiliza os marcadores secuenciais: primeiro, despois, a continuación, ao final.
I.L.3- Descodifica correctamente sílabas gue, gui, gu / güe, güi.
I.L.3- Localiza o verbo en oracións dadas.
I.L.3- Discrimina os grupos consonánticos cr, gr, gl e resolve correctamente a actividade da audición.
I.L.3- Transforma oracións cambiando o tempo verbal.
I.L.3- Identifica palabras que pertencen a un campo semántico  proposto.
I.L.3- Asocia palabras coa súa definición.
I.L.3- Relaciona coa orde axeitada os elementos da oración e forma oracións coherentes.

E.A.4- Compara aspectos moi elementais e evidentes 
(gráficos, fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas
que coñece.

I.L.4- Recoñece as diferenzas léxicas en termos usuais do galego fronte ao castelán.
I.L.4- Identifica o son do O e o E abertos nas palabras escoitadas nun CD e recoñece esta característica 
como un trazo característico da lingua galega.
I.L.4- Establece paralelismo na representación do son K e do son G entre o galego e o castelán.
I.L.4-Establece o paralelismo na representación gráfica e na pronuncia son Z en galego e en castelán. 
I.L.4- Recoñece e distingue, polo uso, as diferenzas de pronuncia de palabras que se escriben con x en 
galego e en castelán.
I.L.4- Recoñece, polo uso, palabras que con ll e con ñ que son propias do galego e que non se atopan
no castelán.
I.L.4-Establece paralelismo na representación gráfica e na pronuncia de ch, ll e ñ nas dúas linguas
oficiais.
I.L.4- Compara palabras presentadas cos grupos consonánticos traballados coas súas equivalentes en 
castelán. 
I.L.4- Compara formas léxicas en galego e en castelán a partir de termos traballados.
I.L.4- Compara o uso da diérese en galego co castelán nas palabras que coñece.
I.L.4- Mostra interese para superar as interferencias do castelán nas súas producións orais e escritas.

•CCL
•CAA
•CSC



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 5:EDUCACIÓN 

LITERARIA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•b
•d
•e
•o

•b
•d
•e
•i

C.1- Recreación e reescritura moi sinxela, usando 
modelos, de diversos textos literarios (narrativos ou
poéticos): breves contos, poemas, refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e xogos de sorte.
C.1- Valoración e aprecio do texto literario galego
como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como recurso de 
gozo persoal.

C.2- Lectura guiada de textos adecuados aos
intereses infantís, para chegar progresivamente á 
expresividade e á autonomía lectoras.

C.A.1- Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos textos literarios, usando modelos. . 

C.A.2- Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á 
expresividade e á autonomía lectoras.

•CCL
•CAA
•CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1- Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo
diversos textos literarios: breves contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de 
sorte; usando modelos.
E.A.1- Valora textos breves e sinxelos da literatura 
galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal.

I.L.1- Escribe pequenas rimas pareadas.
I.L.1- Represneta pequenos textos dialogados.
I.L.1- Aprende e repite trabalinguas, adiviñas, refráns e pequenos poemas.
I.L.1- Utiliza cantigas  e xogos de sorte nas súas actividades de ocio. 
I.L.1- Valora textos  e autores /-as da lingua galega como  representativos da nosa cultura.
I.L.1-Recrea un trabalinguas completando coas grafías que faltan.
I.L.1- Reescribe os versos dunha panxoliña.
I.L.1- Recrea unha adiviña.

E.A.2- Le, de forma guiada, textos en silencio, 
adecuados aos intereses infantís, para chegar
progresivamente á autonomía lectora.

I.L.2-Le os diálogos das viñetas dun cómic con expresividade e dramatización axeitadas.
I.L.2- Le  textos dialogados co ritmo e coa entoación apropiada.
I.L.2- Participa na dramatización do texto dialogado poñendo atención ao ton de voz, á entoación e á 
linguaxe non verbal.
I.L.2- Le un texto narrativo e texto poético con expresividade, entoación e ritmos axeitados.

•CCL
•CCEC
•CD



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 5:EDUCACIÓN 

LITERARIA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•b
•e
•o

•a
•d
•e
•o

C.3- Recreación e composición de breves relatos para 
comunicar sentimentos e experiencias persoais. 

C.4- Valoración da literatura en calquera lingua
(maioritaria, minoritaria ou minorizada), como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo 
persoal.

C.A.3- Recrear e compoñer breves relatos a partir de modelos sinxelos.

C.A.4- Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de 
gozo persoal.

•CCL
•CCEC
•CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.3- Recrea e compón breves relatos, a partir de 
modelos sinxelos, para comunicar sentimentos e 
experiencias persoais.

I.L.3- Conta de forma oral unha actividade da súa vida persoal de forma ordeada e comprensible.
I.L.3- Expresa de forma oral e escrita sentimentos ante actividades  ou situacións propostas.
I.L.3- Compoñen, en grupo, un pequeno relato a partir duns eixes báiscos.

E.A.4- Valora a literatura en calquera lingua, como 
vehículo de comunicación e como recurso de gozo 
persoal.

I.L.4-Explica e razoa a aprendizaxe que se extrae do comportamento dos personaxes nunha fábula.
I.L.4- Le textos narrativos, dialogados, poéticos e trabalinguas e recoñece as características de cada 
tipo de texto.
I.L.4- Identifica o xogo de palabras que  pode formar o nome dun personaxe.
I.L.4- Expresa a súa opinión sobre os textos lidos e as historias que presentan.
I.L.4- Identifica e valora elementos fantásticos dun conto.
I.L.4- Achega exemplos de contos tradicionais en que os protagonistas se converten en heroes ao
resolver situacións difíciles.
I.L.4- Recoñece as palabras que riman nun poema.
I.L.4- Recoñece e explica o significado dun refrán presentado nun texto informativo, a través do 
contexto.
I.L.4- Aplica os coñecementos sobre a rima para construír unha oración rimada integrada nunha
estrofa.
I.L.4- Extrae información explícita e non explícita do texto informativo.
I.L.4- Identifica e explica elementos  propostos sobre un texto.

•CCL
•CSC
•CCEC



LINGUA GALEGA                                                                                                                       1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 5:EDUCACIÓN 

LITERARIA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•d
•e
•o

C.5- Interese por coñecer os modelos narrativos e 
poéticos que se utilizan noutras culturas.
C.5- Comparación de imaxes, símbolos e mitos 
facilmente interpretables que noutras culturas 
serven para entender o mundo e axudan a coñecer
outras maneiras de relacións sociais.

C.A.5- Amosar interese, respecto e tolerancia ante as diferenzas persoais, sociais e culturais.

•CCL
•CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.5- Amosa curiosidade por coñecer outros
costumes e formas de relación social, respectando e 
valorando a diversidade cultural.

I.L.5- Reflexiona sobre as relacións entre os personaxes dun conto.
I.L.5- Valora e identifica  personaxes da tradición literaria e da cinematografía como son as meigas.
I.L.5- Mostra interese por coñecer outras diferentes formas de celebrar as festas de 
Nadal,entroido,etc.
I.L.5- A partir de determinados contos ou textos propostos, identifica trazos culturais diferenciadores. 



MATEMÁTICAS                                                                                                                  1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1: PROCESOS, 

MÉTODOS E ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

C.1- Expresión verbal do proceso de razoamento da 
resolución dun problema sinxelo. 

C.2- Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

C.A.1- Expresar verbalmente de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema. 

C.A.2- Desenvolver e cultivar as actitudes persoais polo traballo matemático ben feito. 

• CCL
• CMCT

• CMCT
• CAA
• CSIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.1- Comunica verbalmente de forma razoada o 
proceso seguido na resolución dun problema simple 
de  matemáticas ou en contextos da realidade. 
E.A.1- Emprega procesos de razoamento e estratexias
de resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando os resultados obtidos. 

E.A.2- Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o 
traballo limpo, claro e ordeado. 
E.A.2- Desenvolve e amosa actitudes de esforzo, 
perseverancia, flexibilidade e a aceptación da crítica 
razoada. 

I.L.1- Expresa razoamentos matemáticos sinxelos.
I.L.1- Selecciona os  datos relevantes para a resolución dun problema. 
I.L.1- Resolve problemas contando elementos e empregando sumas e restas.
I.L.1- Analiza e comprende o enunciado dos problemas. 
I.L.1- Identifica o tipo de operación (suma ou resta) que debe empregar para resolver un problema. 
I.L.1- Localiza e coloca os datos de forma ordeada para resolver unha operación. 
I.L.1- Identifica e segue os pasos necesarios para a resolución de problemas. 
I.L.1- Le os enunciados de forma comprensiva. 

I.L.2- Interésase por facer o seu traballo de forma ordeada e limpa e esfórzase por mellorar.
I.L.2- Supera bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións. 
I.L.2- Realiza as súas tarefas e amosa ser consciente dos seus logros e erros. 
I.L.2- Supera as dificultades de forma cada vez máis autónoma. 
I.L.2- Toma decisións durante a realización das tarefas valorando as consecuencias das mesmas.
I.L.2- Busca regularidades nos problemas para atopar regras e procedementos que lles permitan 
resolvelos. 

•e
•g

•b
•g



MATEMÁTICAS                                                                                                                  1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1: PROCESOS, 

MÉTODOS E ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

C.3- Utilización guida de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe. 

C.A.3- Iniciarse na utilización guiada dos medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe coa axuda

do mestre. 

• CMCT
•CAA
• CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.3- Amosa interese pola utilización dos medios 
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe. 

I.L.3- Emprega diferentes medios tecnolóxicos para reforzar e ampliar os coñecementos
matemáticos. 
I.L.3- Amosa motivación de cara á utilización de medios tecnolóxicos. 
I.L.3- Participa activamente cando se emprega algún medio dixital. 
I.L.3- Entende e acepta que os medios tecnolóxicos son ferramentas de traballo. 
I.L.3- Adquire autonomía en accións tecnolóxicas sinxelas (acender e apagar o ordenador, empregar
de forma correcta a pizarra dixital interactiva, manexo do rato e do teclado…)

• b
• g
• i 



MATEMÁTICAS                                                                                                                  1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 2: NÚMEROS CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

C.1- Números naturais ata o 99. 

C.2- O sistema de numeración decimal: unidades e 
decenas. 

C.A.1- Ler, escribir, ordenar e comparar números enteiros utilizando razoamentos apropiados. 

C.A.2- Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá.

• CMCT
•CCL

• CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.1- Le, escribe, ordena e compara números ata o 
99. 
E.A.1- Recoñece e interpreta en textos numéricos e 
da vida cotiá números naturais ata o 99. 

E.A.2- Identifica o valor de posición das cifras en 
situacións e contextos reais. 
E.A.2- Descompón e compón números naturais, 
interpretando o valor posicional de cada unha das 
súas cifras. 

I.L.1- Escribe de forma correcta os números ata o 99. 
I.L.1- Le os números ata o 99.
I.L.1- Conta ata o número 99. 
I.L.1- Recoñece o nome e a grafía dos números ata o 99. 
I.L.1- Ordena os números ata o 99. 
I.L.1- Identifica o número posterior e o anterior a un dado. 
I.L.1- Identifica e compara o número maior, o menor e o igual a un dado; empergando os símbolos < 
> =. 
I.L.1- Ordena números enteiros e represéntaos na recta numérica. 
I.L.1- Forma series ascendentes e descendentes ata o 99, observando diferentes cadencias. 
I.L.1- Recoñece os números pares e os impares. 

I.L.2- Le, escribe e descompón números de dúas cifras ata o 99 en decenas e unidades e en forma de 
suma . 
I.L.2- Indica as decenas e as unidades e a súa equivalencia. 
I.L.2- Compara números de dúas cifras (maior que e menor que). 
I.L.2- Redondea números naturais de dúas cifras. 

•e
•g

•g



MATEMÁTICAS                                                                                                                  1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 2: NÚMEROS CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

C.3- Números ordinais ata o 10º. 

C.4- Iniciación no desenvolvemento de estratexias 
persoais de cálculo mental.

C.5- Gusto pola presentación ordenada e limpa dos 
cálculos e dos resultados. 

C.A.3- Interpretar diferentes tipos de números segundo o seu valor, en situacións da vida cotiá. 

C.A.4- Realizar operacións e cálculos núméricos mediante diferentes procedementos, incluído o 

cálculo mental, en situacións de resolución de problemas. 

C.A.5- Desenvolver actitudes favorables de cara á presentación dos traballos. 

• CMCT

• CMCT
• CAA

• CMCT
• CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.3- Utiliza os números ordinais en contextos reais. 
E.A.3- Le, escribe e ordena en textos numéricos e da 
vida cotiá números ordinais, usando razoamentos
apropiados. 

E.A.4- Realiza cálculos numéricos e operacións básicas 
de suma e resta a tavés do cálculo mental. 
E.A.4- Elabora e usa estrateixas de cálculo mental.

E.A.5- Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o 
traballo limpo, claro e ordenado. 
E.A.5- Desenvolve e amosa actitudes de esforzo e 
perseverancia. 

I.L.3- Le, escribe e ordena números ordinais ata o 10º. 
I.L.3- Interpreta o valor posicional dos números ordinais ata o 10º. 
I.L.3- Identifica o lugar dun elemento nun conxunto dado. 

I.L.4- Elabora estratexias de cálculo mental en operacións numéricas de suma do tipo  n+0, n+1, n+2, 
n+3, n+4, n+5…. n+10. 
I.L.4- Elabora estratexias de cálculo mental en operacións numéricas de resta do tipo n-0,  n-1… n-9
I.L.4- Calcula mentalmente sumas e restas de números de unha e dúas cifras acabados en cero con e 
sen apoio gráfico. 
I.L.4- Suma e resta mentalmente decenas e unidades. 

I.L.5- Presenta os cálculos e os resultados de forma ordenada e limpa. 
I.L.5- Intenta mellorar a presentación do seus traballos. 
I.L.5- Recoñece cando un traballo está ben feito e cando non.
I.L.5- Acepta a crítica razoada e úsaa para mellorar. 
I.L.5- Esfórzase por facelo seu traballo ben e de forma precisa. 

•e
•g

•g

•b
•g



MATEMÁTICAS                                                                                                                  1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 2: NÚMEROS CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

C.6- Cálculo de sumas e restas. 

C.7- Resolución de problemas da vida cotiá. 

C.A.6- Realizar operacións e cálculos numéricos básicos mediante diferentes procedementos. 

C.A.6- Operar cos números tendo en conta a xerarquía das operacións, aplicando as propiedades das 

mesmas, as estratexias persoais e os diferentes procedementos que se empregan segundo a 

natureza do cálculo a realizar, decidindo sobre o uso máis axeitado.

C.A.7- Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo conexións

entre a realidade e as matemáticas e valorando a utillidade dos coñecementos matemáticos 

adecuados e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas.

• CMCT

• CMCT
• CAA
• CSIEE
• CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.6- Realiza cálculos numéricos coas operacións de 
suma e resta. 
E.A.6- Emprega procedementos diversos na
realización de cálculos numéricos básicos.
E.A.6- Utiliza a suma para xuntar ou engadir e a resta 
para separar ou quitar en situacións familiares. 

E.A.7- Resolve problemas que impliquen o dominio 
dos contidos. 
E.A.7- Iníciase na reflexión sobre o procedemento
aplicado á resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no 
contexto. 

I.L.6- Realiza cálculos sinxelos con e sen apoio gráfico. 
I.L.6- Reconta e representa datos en forma de suma ou resta. 
I.L.6- Realiza operacións de suma e resta con números naturais, afianzando a automatización dos 
procesos. 
I.L.6- Fai sumas e restas sen levar de ata tres díxitos. 
I.L.6- Fai sumas e restas de ata tres díxitos con levadas.
I.L.6- Descompón números en forma de suma. 
I.L.6- Coloca os termos das sumas e das restas de forma correcta para proceder á súa realización. 
I.L.6- Fai sumas e restas verticais e horizontais. 

I.L.7- Resolve problemas mediante a expresión de situacións de suma ou resta. 
I.L.7- Emprega estratexias persoais para resolver problemas de diferentes tipos. 
I.L.7- Analiza os datos dos problemas, reflexiona sobre eles e aplica os seus coñecementos. 
I.L.7- Lee comprensivamente a situación expresada nun problema para proceder a súa resolución. 

•g

•b
•e
•g



MATEMÁTICAS                                                                                                                  1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 3: MEDIDA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

C.1- Estimación de resultados de lonxitude, 
capacidade e masa en contextos familiares. 

C.2- Unidades de medida do tempo e as súas
relacións: minuto, hora, día, semana e ano. 

C.A.1- Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada caso, estimando a medida de 

magnitudes de lonxitude, capacidade e masa facendo previsións razonables.

C.A.2- Iniciarse no coñecemento das unidades básicas de medida do tempo e as súas relacións, 

utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

• CMCT
•AA
• CCL

• CMCT
•CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.1- Mide con instrumentos, utilizando estratexias e 
unidades convencionais e non convencionais, 
elexindo a unidade máis axeitada para a expresión 
dunha medida. 
E.A.1- Desenvolve estratexias para medir e pesar 
figuras de maneira exacta ou aproximada. 

E.A.2- Coñece e utiliza as unidades de medida do 
tempo e as súas relacións: minuto, hora, día, semana 
e ano. 
E.A.2- Le en reloxos analóxicos e dixitais a hora en 
punto e a media hora. 
E.A.2- Resolve problemas sinxelos da vida diaria 
utilizando as medidas temporais e as súas relacións. 

I.L.1- Describe obxectos do entorno próximo aplicando os conceptos alto/baixo, largo/curto, 
ancho/estreito. 
I.L.1- Realiza medicións e estimacións co palmo, o paso e o pé. 
I.L.1- Compara e identifica cal é o recipiente de maior capacidade. 
I.L.1- Compara e identifica cal é o obxecto máis grande ou pequeno.
I.L.1- Compara e identifica cal é o obxecto de maior/menor peso. 
I.L.1- Emprega a balanza para facer medicións. 
I.L.1- Diferencia o largo, ancho e alto dun obxecto. 
I.L.1- Mide en centímetros a lonxitude de obxectos empregando a regra.
I.L.1- Compara e ordena tamaños. 
I.L.1- Describe oralmente os procesos seguidos e as estratexias empregadas para comparar e ordenar 
cantidades da mesma magnitude. 

I.L.2- Enumera os días da semana. 
I.L.2- Identifica e escribe o día anterior e o posterior a un dado. 
I.L.2- Coñece os meses do ano. 
I.L.2- Pon a data de forma correcta. 
I.L.2- Interpreta o calendario e asocia os meses do ano con actividades concretas. 
I.L.2- Lee e representa as horas en punto e e media en reloxos analóxicos e dixitais. 
I.L.2- Traslada a representación das horas en punto e e media dun reloxo analóxico a un dixital e 
viceversa. 
I.L.2- Resolve problemas sinxelos relacionados coa medida do tempo. 

•g

•g



MATEMÁTICAS                                                                                                                  1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 3: MEDIDA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

C.3- O sistema monetario da Unión Europea.
Unidade principal: o Euro. Valor e equivalencias 
entre as moedas e os billetes. 

C.4- Resolución de problemas de medida. 

C.A.3- Iniciarse no coñecemento do valor e as equivalencias entre as moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea. 

C.A.4- Identificar e resolver problemas da vida cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo conexións

entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

• CMCT
•CAA

• CMCT
•CAA
•CSIEE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.3-. Coñece a función e o valor das diferentes 
moedas e billetes do sistema monetario da Unión 
Europea utilizándoas tanto para resolver problemas 
en situacións reais como figuradas. 

E.A.4- Resolve problemas sinxelos de medida. 
E.A.4- Reflexiona sobre o proceso seguido na
resolución de problemas revisando as operacións
utilizadas e as unidades dos resultados. 

I.L.3- Identifica o valor e a función dos céntimos e dos euros. 
I.L.3- Realiza cálculos de distintas combinacións de moedas.
I.L.3- Emprega as moedas de céntimo e euro de forma correcta para proceder a facer un pago. 
I.L.3- Resolve problemas nos que hai que coñecer o prezo total e o cambio a recibir. 
I.L.3- Coñece se unha cantidade de moedas é suficiente ou non para mercar algo. 
I.L.3- Coñece as equivalencias entre as distintas moedas de céntimo e euro. 

I.L.4- Lee de forma comprensiva o enunciado dun problema.
I.L.4- Realiza problemas nos que se empregan euros ou unidades de medida.
I.L.4- Identifica a operación que hai que realizar en cada problema.
I.L.4- Calcula as operacións dos problemas de forma correcta.
I.L.4- Emprega os obxectos de medición para resolver os problemas. 

•b
•g

•b
•g



MATEMÁTICAS                                                                                                                  1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 4: XEOMETRÍA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

C.1- Representación e interpretación elemental do 
espacio. Descrición de posicións e movementos. 

C.2- Interese e curiosidade pola identificación das 
formas e dos seus elementos característicos. 

C.A.1-. Interpretar representacións espaciais sinxelas realizadas a partir de sistemas de referencia e 

de obxectos ou situacións familiares.

C.A.2- Desenvolver interese e curiosidade polas formas xeométricas presentes no entorno próximo. 

• CMCT
• CAA
• CCL

• CMCT
• CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.1-. Describe a situación dun obxecto do espazo
próximo en relación a un mesmo utilizando diferentes 
conceptos. 

E.A.2- Confianza nas propias posibilidades; 
curiosidade, interese e constancia na busca de 
solucións. 

I.L.1- Describe a posición dun obxecto empregando nocións espaciais básicas: diante, detrás, entre, 
esquerda, dereita, arriba, abaixo, preto, lonxe, próximo e afastado. 
I.L.1- Indica unha dirección.
I.L.1- Oriéntase no espazo. 
I.L.1- Explica un recorrido.

I.L.2- Interésase por aprender. 
I.L.2- Busca solucións que están ao seu alcance para resolver problemas.
I.L.2- Ten curiosidade por coñecer as formas xeométricas presentes no seu entorno máis próximo. 
I.L.2- Busca elementos de regularidade en figuras e corpor a partir da manipulación de obxectos.
I.L.2- Persevera na busca de obxectivos e solucións. 

•b
•e
•g

•b
•g



M3TEMÁTICAS                                                                                                                  1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 4: XEOMETRÍA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

C.3- Uso do vocabulario xeométrico para describir 
itinerarios: liñas abertas e pechadas; rectas e curvas.

C.4- Formas planas e espaciais: clasificación de 
figuras planas. 

C.A.3- Utilizar vocabulario xeométrico coñecido para describir e analizar formas. 

C.A.4- Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e triángulo. 

• CMCT
• CCL

• CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.3- Identifica e describe formas utilizando 
conceptos básicos de xeometría. 

E.A.4- Recoñece formas rectangulares, triangulares, 
cadradas e circulares en obxectos do contorno 
inmediato. 

I.L.3- Identifica e traza liñas rectas e curvas.
I.L.3- Identifica e traza liñas abertas e pechadas. 
I.L.3- Emprega a regra para trazar liñas rectas. 
I.L.3- Describe formas xeométricas empregando os termos apropiados. 

I.L.4- Diferencia os triángulos dos cuadríláteros. 
I.L.4- Debuxa e identifica o cadrado, o círculo, o rectángulo e o triángulo. 
I.L.4- Recoñece formas circulares, triangulares, rectangulares e cadradas no seu entorno. 
I.L.4- Coñece o número de lados que teñen os cadrados, rectangulares e triángulos. 
I.L.4- Recoñece e debuxa cuadriláteros. 
I.L.4- Recoñece e debuxa prismas, pirámides, esferas, cilindros e conos. 

•g

•g



MATEMÁTICAS                                                                                                                  1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 4: XEOMETRÍA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

C.5- Resolución de problemas de xeometría
relacionados coa vida cotiá. 

C.A.5- Identificar e resolver problemas da vida cotiá axeitados ao seu nivel, establecendo conexións

entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos matemátcios

axeitados e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas. 

• CMCT
• CAA
• CSIEE
•CLL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.5- Resolve problemas xeométricos sinxelos que 
impliquen dominio dos contidos traballados.
E.A.5- Iníciase na reflexión sobre o procedemento
aplicado á resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no 
contexto. 

I.L.5- Resolve problemas xeométricos de forma correcta. 
I.L.5- Revisa os problemas unha vez rematados. 
I.L.5- Comproba que a solución e os cálculos dos problemas sexan correctos. 
I.L.5- Aplica coñecementos de xeometría para resolver dúbidas e problemas que se presentan na vida 
cotiá.
I.L.5- Le comprensivamente e interpreta o plantexamento dun problema. 

•b
•e
•g



MATEMÁTICAS                                                                                                                  1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E 

PROBABILIDADE. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

C.1- Recollida e clasificación de datos. C.A.1- Recoller e rexistrar unha información que se  poida cuantificar, utilizando algúns recursos 

sinxelos de representación gráfica: táboas de datos, bloques de barras, diagramas lineais… 

comunicando a información. 

• CMCT
• CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.1- Resolve sinxelos problemas nos que interveña
a lectura de gráficos. 
E.A.1- Rexistra e interpreta datos sinxelos en 
representacións gráficas básicas. 

I.L.1- Busca e interpreta os datos dunha táboa. 
I.L.1- Interpreta e extrae datos dun gráfico de barras sinxelo. 
I.L.1- Crea gráficos de barras e táboas a partir duns datos proprocionados. 
I.L.1- Resolve problemas nos que interveñen a lectura de gráficos. 
I.L.1- É capaz de obter datos para a creación de gráficos de barras e táboas. 
I.L.1- Traballa en equipo para obter datos e realizar as gráficas. 

•b
•g



CIENCIAS SOCIAIS                                                                                                             1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 1: CONTIDOS 

COMÚNS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

b
d
e
h
i
o

C.1. Iniciación ao coñecemento científico e a súa
aplicación nas Ciencias Sociais, usando a
terminoloxía propia da área.
C.2. Recollida de información do tema a tratar,
utilizando diferentes fontes.
C. 3. Utilización das tecnoloxías da información
e da comunicación para buscar e seleccionar
información e presentar conclusións.
C. 4.Planificación e xestión de proxectos co fin
de alcanzar obxectivos.

C.A.1. Obter información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos previamente

delimitados, utilizando diferentes fontes, e a terminoloxía propia da área.

C.A.2. Recoller información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos, usando distintos

rexistros.

C.A.3. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación (internet) para elaborar

traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.

C.A.4. Desenvolver a creatividade e o espírito emprendedor, nos proxectos realizados,

aumentando as capacidades para aproveitar a información, as ideas e presentar conclusións

innovadoras.

CAA 
CCL 
CD  
CM
CCT 

CSIEE
CSC 

CMCCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1. Busca, selecciona e organiza información
concreta e relevante, usando a terminoloxía
propia da área.
E.A.2.Rexistra a información relavante sobre
feitos ou fenómenos, usando distintos rexistros.
E.A.3. Utiliza as tecnoloxías da información e da
comunicación (internet) para elaborar traballos
coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.
E.A.4. Manifesta autonomía na planificación e
execución de accións e tarefas e ten iniciativa na
toma de decisións.

I.L.1.Busca información e distingue entre o importante e o superfluo.
I.L.1.Organiza a súa búsqueda de información.
I.L.1.Usa a terminoloxía propia da área.
I.L.2.Rexistra a información usando distintos rexistros.
I.L.2.Analiza información e chega a conclusións.
I.L.2.Reflexiona sobre o proceso de tratamento da información e é comunícao oralmente.
I.L.2.Realiza rexistros de datos do medio apoiándose en gráficos, esquemas, táboas, etc.
I.L.3. Utiliza as tecnoloxías da información, baixo a supervisión dun adulto, para investigar sobre 
diferentes temas relacionados coas Ciencias Sociais.
I.L.3Recoñece varios medios de comunicación e información e identifica a súa utilidade.
I.L.3.Valora o uso do ordenador na elaboración dos seus traballos.
I.L.4. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas.
I.L.4.Elabora documentos sinxelos sobre temas do seu medio con intención comunicativa, 
intentando reflectir neles os coñecementos que adquiriu.
I.L.4.Demostra iniciativa na toma de decisións.



CIENCIAS SOCIAIS                                                                                                             1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 1: CONTIDOS 

COMÚNS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

a
b
c
d
m

C.5.O traballo en equipo.
C.6.Iniciación na creación e o uso de hábitos e
técnicas de estudo
C.7.Valoración do esforzo e coidado do
material.
C.8. A cooperación e o diálogo como valores
democráticos e recursos básicos na resolución
pacífica de conflitos.

C.A.5. Traballar en equipo e adoitar un comportamento de respecto e tolerancia ante as

achegas alleas.

C.A.6.Valorar a importancia da orde, a ausencia de ruído… así como estratexias de

concentración e resolución de actividades.

C.A.7.Valorar tanto o esforzo propio como o dos demáis, así como o bo uso do material.

C.A.8.Valorar as cualidades positivas dos compañeiros/as e establecer o diálogo, como algo

único para a resolución de conflitos.

CAA 
CSC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.5. Traballa en equipo e adoita un

comportamento de respecto e tolerancia ante as

achegas alleas.

E.A.6.Valora a importancia da orde, a ausencia

de ruído… así como estratexias de concentración

planificación e resolución de actividades para a

resolución correcta das tarefas.

E.A.7.Valora tanto o esforzo propio como o dos

demáis, así como o bo uso do material, e o seu

coidado.

E.A.8.Valora as cualidades positivas dos

compañeiros/as e considera o diálogo como a

única vía posible para a resolución de conflitos.

I.L.5.Traballa en equipo respectando as normas.
I.L.5.Escoita as achegas dos demais.
I.L5.Respecta as achegas dos demais.
I.L.6.Presenta os seus traballos dun xeito ordenado.
I.L.6.Intenta non facer ruído en exceso.
I.L.6.Planifica o traballo.
I.L.7.Valora o esforzo dos compañeiros/as.
I.L.7.Amosa interese polas tarefas.
I.L.7.Coida o material.
I.L.8.Valora as cualidades positivas dos compañeiros/as.
I.L.8.Usa o diálogo como única vía  para a resolución de conflitos cos que lle rodean.



CIENCIAS SOCIAIS                                                                                                             1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA
CONTIDOS BLOQUE 2: O MUNDO 

QUE NOS RODEA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
COMPETENCIAS

h j o

h a o

g h i o

C.1. A contorna física: observacións das
características principais.
C.2.O aire e a auga. Estudo das súas
características e propiedades mediante a
observación, experimentación a través sentidos
e a formulación de conxecturas. A importancia
para a vida e consumos responsables.

C.3.O tempo atmosférico. Observación e
medicións sinxelas dos fenómenos atmosféricos
que teñen lugar no espazo próximo e a súa
simboloxía. Comprobación observado o tempo
nos diferentes medios de comunicación: prensa,
prensa dixital,..

C.A. 1. Identificar os elementos principais da súa contorna física  partindo do próximo ao 
afastado através da observación.
C.A.2. Coñecer as principais características do aire e a auga, comprendendo que  son
elementos imprescindibles para a vida.
C.A.2. Valorar a importancia dun consumo responsable da auga.

C.A.3. Describir o tempo atmosférico a través de sensacións corporais (frío, calor, humidade,
sequidade...) diferenciando unhas doutras.
C.A.3.Coñecer diversos medios onde se pode consultar a meteoroloxía.

CMCCT 
CD 

CAA 
CCL

CMCCT
CSC
CCL

CMCCT 
CD 

CAA 
CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1.Describe oralmente os elementos básicos

do seu medio físico máis próximo.

E.A.1.Realiza observacións dos elementos

principais do contorno, e recolle información

sobre eles.

E.A.2.Describe de xeito sinxelo algunhas

característica do vento e a auga, identificándoos

como elementos imprescindibles para a vida.

E.A.2.Explica que é o vento e identifica un

viraventos.

E.A.3.Observa algúns fenómenos atmosféricos.

E.A.3.Describe oralmente os fenómenos

metereolóxicos máis comúns (chuvia, neve,

trono, raio…)

E.A.3.Realiza unha recollidad de datos, sobre a

meteoroloxía cotiá.

I.L.1. Describe oralmente os elementos básicos do seu medio físico máis próximo.
I.L.1. Realiza observacións dos elementos principais do contorno seguindo pautas marcadas
polos adultos.
I.L.1. Elabora e recolle información sobre aspectos do seu medio físico, utilizando imaxes,
debuxos, fontes orais e/ou escritas.

I.L.2. Describe de xeito sinxelo algunhas características do aire e identifícao como un elemento
imprescindible para a vida.
I.L.2.Describe de xeito sinxelo o ciclo da auga.
I.L.2.Describe de xeito sinxelo algunhas características da auga e identifícaa como un elemento 
imprescindible para a vida.
I.L.2.Valora o uso responsable da auga.
I.L.2.. Explica que é o vento e identifica un viraventos.

I.L.3. Identifica e describe oralmente os fenómenos meteorolóxicos máis comúns (chuvia, neve, 
trono, raio,
etc.) 
I.L.3. Observa algúns fenómenos atmosféricos e realiza as súas primeiras formas de
representación.
I.L.3. Realiza unha recollida sinxela de datos sobre algún aspecto da meteoroloxía cotiá.



CIENCIAS SOCIAIS                                                                                                             1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 2: O MUNDO 

QUE NOS RODEA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

h g e

h a o

C.4.Os elementos do ceo, as súas características
e o seu movemento como indicador do paso do
tempo. Experimentación do paso do tempo
observando o movemento do Sol e da Lúa e
asocialo ás diferentes partes do día e á noite.

C.5.Observación, a través dos sentidos, da
paisaxe que nos rodea.Elementos naturais e
humanos da contorna. A importancia do
coidado da natureza.

C.A.4. Describir as características principais do sistema solar, identificando diferentes tipos de

astros e as súas características.

C.A.4. Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, explicando as súas características, os

seus movementos e as consecuencias destes.

C.A.5.Diferenciar entre os elementos naturais e os producidos pola man do home existentes

na contorna próxima poñendo exemplos.

C.A.5.Valorar 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.

CMCCT
CCL
CAA

CMCCT
CAA
CSC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A.4. Describe as características, os

compoñentes e os movementos do sistema

solar, identificando o Sol no centro do sistema

solar e localizando os planetas segundo a súa

proximidade.

E.A.4. Define e representa o movemento de

translación terrestre, o eixe de xiro e os polos

xeográficos e asocia as estacións do ano ao seu

efecto combinado.

E.A.4. Explica o día e a noite como consecuencia

da rotación terrestre e como unidades para

medir o tempo.

E.A.4. Define a translación da Lúa identificando e

nomeando as fases lunares.

E.A.5.Diferencia entre elementos naturais e os

producidos pola man do home existentes na

contorna próxima poñendo exemplos.

E.A.5.Valora 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.

I.L.4.Identifica compoñentes do sistema solar (Sol, Terra, Lúa) e describe as súas características
principais.
I.L.4.Define estrela e planeta e relaciona ambos os conceptos co Sol e a Terra.
I.L.4.Explica a importancia do Sol para a vida na Terra.
I.l.4.Identifica as catro estacións, ordénaas segundo se suceden ao londo do ano explica as
características específicas de cada unha delas.
I.L.4.Identifica os meses do ano e relaciónaos con cada estación.

I.L.4.Explica en que consiste o movemento de rotación terrestre.

I.L.4.Explica a sucesión do día e da noite a partir da rotación da Terra.

I.L.4.Recoñece o día e a noite como unidades para medir o tempo.

I.L.4.Recoñece a Lúa como satélite da Terra.

I.L.4.Explica o movemento de translación da Lúa e diferencia as súas fases.

I.L.5.Diferencia entre elementos naturais e elementos producidos polo home.

I.L.5.Identifica elementos naturais e elementos producidos polo home na súa contorna máis

próxima.

I.L.5.Recoñece os efectos positivos e negativos das actuacións humanas no medio natural e
expresa, de xeito sinxelo, a súa opinión sobre iso.

I.L.5.Reflexiona sobre a conservación da natureza e explica como utilizar os recursos naturais de

maneira racional.

I.L.5.Identifica situacións concretas que alteran o equilibrio do medio natural e propón accións

para solucionalas ou evitalas.



CIENCIAS SOCIAIS                                                                                                             1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 3: VIVIR EN 

SOCIEDADE.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

a c h

a h

a h

h e o 

C.1.As relacións de parentesco e os distintos
roles que desempeña cada membro.

C.2. A escola: organización escolar, os membros
e os seus roles,espazos físicos e recursos.
C.3. Os deberes e dereitos das persoas. A
asemblea de clase como momento para a
reflexión, o diálogo, a escoita activa e a
resolución pacífica de conflitos.
C.4. A casa e o lugar no que vivo. Estancias da
casa e localización na contorna: aldea, vila,
cidade. Elaboración dun esbozo da distribución
da casa.

C.A. 1. Recoñecer as relacións simples de parentesco, expresando o seu recoñecemento e
aprecio pola pertenza a unha familia con características e trazos propios, así como
contribuíndo ao reparto equitativo das tarefas domésticas entre os seus membros.
C.A.2. Entender as tarefas e responsabilidades básicas dos membros da comunidade educativa
e coñecer os espazos físicos da mesma.
C.A.3. Recoñecer a súa pertenza a certos grupos sociais (familia, escola, grupo de iguais),
apreciando as súas características e trazos propios, entendendo que o diálogo é a única vía
posible na resolución de conflitos.

C.A.4. Identificar as partes da casa e o uso que se fai nelas e diferenciar entre os diferentes
tipos de vivendas que forman a súa contorna.
C.A.4.Coñecer as características básicas da contorna próxima e diferenciar os conceptos de
aldea, vila e cidade.

CMCCT
CSC   

CAA

C MCCT
CSC
CCL 

CSC

CMCCT
CAA
CCL

CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO
E.A1.Recoñece relacións simples de parentesco e
é consciente da pertenza a unha familia con
características e trazos propios.
E.A.1. Identifica as accións necesarias que
contribúen ao reparto equitativo das tarefas
domésticas entre os membros da familia.
E.A.2. Identifica os principais espazos da escola e
os membros da comunidade escolar e respecta
as tarefas que desempeñan.

E.A.3.Recoñecese como parte integrante de
distintos grupos e respecta as normas de
convivencia establecidas na familia e na escola.

E.A.4.Identifica as partes da casa,
representándoas nun esbozo e coñece o uso que
se fai delas.
E.A.4.Identifica diferentes tipos de vivendas.

I.L.1Recoñece relacións simples de parentesco.
I.L.1.Respecta diferentes tipos de familia.
I.L.1.Identifica as accións necesarias que contribúen ao repartos equitativo das tarefas
domésticas entre os membros da familia.

I.L.2.Identifica os principais espazos da escola.
I.L.2.Coñece e valora aos distintos traballadores da escola.

I.L.3 Valora a súa pertenza a certos grupos sociais (familia, escola, grupo de iguais) 
recoñecendo as súas características e trazos propios.
I.L.3Recoñece os costumes doutros grupos sociais e étnicos, valora as súas culturas e as
súas manifestacións como mostra de diversidade.
I.L.3. Respecta os demais e as normas establecidas (escoita as intervencións, espera a
quenda de palabra, achega ideas, fai preguntas en relación co tema, etc.).
I.L.3. Recoñece que o diálogo como única vía de resolución de conflitos.
I.L.4.Identifica as principais partes dunha casa .
I.L.4.Representa nun esbozo as principais partes dunha casa.
I.L.4.Identifica diferentes tipos de vivendas.
I.L.4.Describe oralmente as diferencias entre diferentes tipos de casas.



CIENCIAS SOCIAIS                                                                                                             1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 3: VIVIR EN 

SOCIEDADE.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

h e

h n

h j o

j 
h 
o 
n
e

C.5.Os medios de transporte.

C.6.Educación viaria para peóns e usuarios de
automóbiles , bicicletas e medios de transporte.

C.7.Manifestacións culturais da nosa contorna
máis próxima.

C.A.5.Coñecer os medios de transporte do seu ámbito, as características fundamentais e o seu

uso.

C.A.6.Coñecer as normas básicas de educaión viaria, para peóns e usuarios de automóbiles,

bicicletas e medios de transporte.

C.A.7. Coñecer algunha das grandes manifestacións culturais que se celebran na escola

valorando a súa diversidade e contribuíndo á súa conservación.

CMCCT
CAA 

CSC 
CAA 

CCEC  
CSC 
CCL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.5Clasifica os medios de transporte segundo

se desplacen por terra, mar e auga e pola súa

utilidade: transporte de persoas ou mercadorías.

E.A.6.Coñece as normas básicas de educación

viaria, para peóns e usuarios de automóbiles,

bicicletas e medios de transporte.

E.A.7. Cita e valora algunha das festas propias do

outono, do inverno, da primavera e do verán que

se celebran na contorna escolar e contribúe á

súa conservación.

I.L.5. Recoñece as diferenzas entre os distintos medios de transporte valorando a súa
utilidade.
I.L.5. Clasifica os distintos medios transportes que existen no seu contorno e diferencia os
medios de transporte de persoas e mercadorías.

I.L.6 Coñece e respecta as normas básicas de seguridade viaria e utilízaas tanto como peón
como usuario de medios de transporte (abrocharse o cinto, non molestar ao condutor...).
I.L.6. Identifica e interpreta os sinais de tráfico necesarios para andar pola rúa: cor dos
semáforos, paso de peóns...
I.L.6.Valora a importancia do uso do casco na bicicleta.
I.l.6.Valora a importancia do uso de dispositivos de retención (cadeiras, elevadores…) nos
automóbiles.

I.L.7.Cita e valora algunha das festas propias das distintas estacións.
I.L.7.Recoñece as celebracións e tradicións como algo importante a conservar, por ser unha
herdanza cultural.
I.L.7. Participa nas festas celebradas no colexio.



CIENCIAS SOCIAIS                                                                                                             1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 4: AS PEGADAS

DO TEMPO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

h g c e

h g c e

h g e

h g e

C.1. Uso e medidas do tempo. Nocións básicas:
antes, despois, día, mes. O paso do tempo: Liña
do tempo da súa historia persoal.

C.2. Árbore xenealóxica sinxela dos membros da
súa familia.

C.3.Sistemas de medida do tempo. O día, a
semana, os meses e o ano.

C.4. O calendario como instrumento de medida
do tempo.Creación dun calendario anual propio
establecendo os horarios das xornadas
escolares, as semanas, os meses, as estacións
do ano, situando os aniversarios e os
acontecementos máis importantes.

C.A.1. Ordenar temporalmente, a través dunha liña do tempo, a evolución e algúns feitos

relevantes da súa vida persoal empregando métodos sinxelos de observación e as unidades de

medida temporais básicas.

C.A.2. Reconstruír a memoria do pasado próximo partindo de fontes familiares a través da

realización dunha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa familia.

C.A3.Ser consciente do paso do tempo empregando, como unidades de medida, os días, as

semanas, os meses, o ano, as estacións.

C.A.4.Usar habitualmente o calendario como instrumento para medir e representar o paso do

tempo.

CSC 
CAA  
CCL 

CSC CAA

CMCCT
CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1. Localiza e explica, nunha liña do tempo, a

evolución e algúns feitos relevantes da súa vida

persoal e empregando as unidades de medida do

tempo máis básicas..

E.A.2. Explica oralmente unha árbore xenealóxica

sinxela dos membros da súa familia.

E.A.3.Sabe o número de días que ten unha

semana e os meses, nomea os meses do ano e

diferencia as estacións segundo as súas

características.

E.A.4.Usa o calendario como instrumento para

medir e representar o paso do tempo.

I.L. 1.Usa correctamente os termos antes, despois, día, mes.
I.L.1. É capaz de ordenar unha secuencia temporal de catro imaxes e de explicalo cos
térmos antes mencionados.
I.L.1.Explica feitos relevantes da súa vida persoal empregando as unidades de medida 
do tempo máis básicas.
I.L.2.Explica e completa unha árbore xenealóxica sinxela dos membros da súa familia 
ata os avós.

I.L.3.Sabe o número de días que ten unha semana e o seu nome.
I.L.3.Nomea os meses do ano, e sabe cantos hai nun ano.
I.L.3.Diferencia as catro estacións e coñece as súas principais características.

I.L.4.Usa con frecuencia o calendario, e comprende nel o paso dos días, semanas e 
meses.



CIENCIAS NATURAIS 1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1: INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•b
•e
•h
•i
•j

C.1- Iniciación á actividade científica.

C.2- Realización de proxectos con guía na súa
estrutura e presentación de resultados.

C.3- Busca guiada de información en internet e 
noutros soportes. 
C.3- Elaboración guiada de textos escritos básicos, 
murais, paneis, esquemas ou presentacións para 
recoller conclusións.

C.A.1- Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, facendo
predicións sobre sucesos naturais, integrando datos de observación directa e indirecta a partir da 
consulta de fontes directas e indirectas e comunicando os resultados.

C.A.2- Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que ocorren de forma natural coma sobre 
os que ocorren cando se provocan, a través dun experimento ou dunha experiencia.

C.A.3- Comunicar de forma oral e escrita os resultados obtidos tras a realización de diversas 
experiencias presentándoos con apoios gráficos.

•CAA 
•CCL 
•CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1-Busca, selecciona e organiza información 
concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, 
reflexiona sobre o proceso seguido e comunícao
oralmente e/ou por escrito.

I.L.1- Busca, selecciona e organiza información a partir de textos e imaxes para completar as súas
actividades e responder preguntas.
I.L.1- Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos  para obter información e realizar as 
actividades propostas.
I.L.1- Busca, selecciona e organiza información a partir de textos e imaxes para completar as súas
actividades e responder preguntas, e comunica esa información oralmente e/ou por escrito.

E.A.2- Manifesta autonomía na planificación e 
execución de accións e tarefas e ten iniciativa na
toma de decisións.

I.L.2- Manifesta autonomía na execución de tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.
I.L.2- Manifesta autonomía na execución de tarefas e utiliza a información que se lle proporciona.
I.L.2- Manifesta autonomía na planificación e execución de tarefas e ten iniciativa para expresar o seu
punto de vista sobre temas propostos.

•CAA
•CMCCT
•CSIEE

E.A.3- Utiliza, de maneira adecuada, o vocabulario 
correspondente a cada un dos bloques de contidos.
E.A.3- Expón oralmente, de forma clara e ordenada, 
contidos relacionados coa área manifestando a 
comprensión de textos orais e/ou escritos.

I.L.3- Utiliza o vocabulario adquirido sobre os diferentes contidos tratados nas súas exposicións e 
traballos da clase.
I.L.3- Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa unidade, que 
manifesten a comprensión de textos orais e/ou escritos.
I.L.3- Organiza contidos relacionados coa materia dada.
I.L.3- Utiliza con precisión o vocabulario que aparece nos diferentes temas e realiza sinxelas
definicións.
I.L.3- Expresa oralmente contidos relacionados coa área, manifestando a comprensión de textos.
I.L.3- Expón de forma clara e ordenada contidos que manifesten a comprensión dos textos orais ou
escritos relacionados cos temas tratados.

•CCL 



CIENCIAS NATURAIS 1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1: INICIACIÓN Á 

ACTIVIDADE CIENTÍFICA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•b
•c
•m

C.4- O traballo cooperativo. 
C.4- Iniciación ás técnicas de traballo. Recursos e 
técnicas de traballo intelectual.
C.4- Hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade.

C.A.4- Realizar proxectos e presentar informes.
C.A.4- Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o material e as normas de 
convivencia.

•CAA 
•CMCCT
•CSC
•CSIEE
•CCL 
•CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.4- 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 distintos medios e comunicando de 
forma oral a experiencia realizada, apoiándose en 
imaxes e textos escritos.
E.A.4- . Utiliza estratexias para traballar de forma 
individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, 
o material e as normas de convivencia. 

I.L.4- Realiza pequenos proxectos diferentes temas propostos segundo actividade realizadas na aula, 
seguindo as fases de identificación do obxectivo, planificación e elaboración.
I.L.4- Investiga e completa unha ficha informativa que recolle preguntas sobre as particularidades e 
descricións dun animal ,unha planta, un alimento ou materiais oe obxectos do medio.
I.L.4- Investiga e busca información sobre temas propostos e elabora unha redacción escrita 
relatándoo.
I.L.4- Escoita con respeto as propostas dos demais.
I.L.4- Consensua de forma cooperativa  as respostas a un proxecto. 



CIENCIAS NATURAIS 1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 2: O SER HUMANO E 

A SAÚDE CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•b
•e
•d

•a
•d
•e
•h
•k

C.2- Identificación das partes do corpo humano 
implicadas na expresión das súas emocións e as 
alleas.

C.2- Identificación das partes do corpo humano.

C.A.2- Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do 
corpo humano, establecendo algunhas relacións fundamentais entre elas e determinados hábitos de 
saúde.
C.A.2- Coñecer o funcionamento do corpo humano, en canto a ósos, tecidos, órganos : a súa
localización, forma, estrutura, funcións, coidados, etc.

C.A.2- Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do 
corpo humano, establecendo algunhas relacións fundamentais entre elas e determinados hábitos de 
saúde.
C.A.2- Coñecer o funcionamento do corpo humano, en canto a ósos, tecidos, órganos : a súa
localización, forma, estrutura, funcións, coidados, etc.

•CMCCT
•CSC
•CCL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1- Identifica semellanzas e diferenzas entre as 
persoas valorando a diversidade.
E.A.1- Verbaliza e comparte emocións e sentimentos
propios e alleos.

I.L.1- Recoñece as características das persoas cpmo parte dos seres vivos.
I.L.1- Recoñece as diferenzas das persoas con respecto ao resto dos animais.
I.L.1- Valora de forma positiva as semellanzas e diferenzas entre sexos.
I.L.1- Recoñece as súas propias emocións e as dos demais; é capaz de poñerse no lugar dos 
compañeiros, comprender a súa situación e sentir empatía con eles.
I.L.1- Valora o esforzo que realizan persoas con algunha discapacidade facendo as actividades cotiás.

E.A.2- Recoñece partes do propio corpo.
E.A.2- Identifica e localiza os principais órganos 
implicados na realización das funcións vitais do corpo
humano: relación (órganos dos sentidos, aparello
locomotor).
E.A.2- Identifica as principais características das 
funcións vitais do ser humano.

I.L.2- Recoñece e nomea as principais partes do corpo, así como as principais articulacións e os seus
movementos.
I.L.2- identifica os órganos dos sentidos e relaciónaos coa parte do corpo na que se encontran. 
I.L.2- Describe as funcións dos órganos dos sentidos.
I.L.2- Explica as informacións que proporcionan os sentidos sobre o medio.
I.L.2- Describe funcións das principais articulacións.
I.L.2- Localiza as partes do corpo humano e da cara.

•CL
•CMCT



CIENCIAS NATURAIS 1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 2: O SER HUMANO E 

A SAÚDE CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•b
•d
•h
•k
•m

•b
•c
•e
•g
•h

C.3- Hábitos que inflúen nunha vida saudable: 
alimentación variada e equilibrada, a hixiene persoal, 
o exercicio físico regulado, o descanso e a adecuada 
utilización do tempo de lecer.

C.4- Identificación de alimentos diarios necesarios.
C.4- Explicación das características fundamentais que 
definen unha dieta equilibrada.
C.4- Diferenciación e descrición dos alimentos que se 
consomen segundo o momento do día no que nos 
encontramos.
C.4- Clasificación dos alimentos tendo en conta a súa
procedencia: vexetal ou animal.
C.4- Análise e costumes na alimentación diaria.

C.A.3- Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo, adoptando 
estilos de vida saudables, sabendo as repercusións para a saúde do seu modo de vida.

C.A.4- Deseñar, de forma colectiva, un menú semanal de merendas saudables para o recreo. 
C.A.4- Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo, adoptando 
estilos de vida saudables, sabendo as repercusións para a saúde do seu modo de vida.

•CMCCT
•CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.3- Identifica e adopta hábitos de hixiene, coidado
e descanso.
E.A.3- Identifica e valora hábitos saudables para 
previr enfermidades e mantén unha conduta
responsable.

I.L.3- Comprende a necesidade de coidado do corpo humano para sentirse saudable.
I.L.3- Identifica e practica diariamente hábitos saudables de hixiene, descanso, exercicio e 
alimentación.
I.L.3- Valora a importancia de practicar algún deporte e mantén unha conduta responsable co seu
propio corpo, protexéndoo se é necesario: xeonlleiras, casco, proteccións, etc.
I.L.3- Valora o esforzo que realizan persoas con algunha discapacidade facendo deporte.

E.A.4- Analiza os seus costumes na alimentación 
diaria e aplica o menú semanal de merendas na
escola.
E.A.4- Coñece e explica os principios das dietas 
equilibradas, identificando as prácticas saudables
para previr e detectar os riscos para a saúde.
E.A.4- Identifica e valora hábitos saudables para 
previr enfermidades e mantén unha conduta
responsable.

I.L.4- Realiza a parva do recreo seguindo o menú creado.
I.L.4- Coñece as características fundamentais para manter unha dieta equilibrada e sa, valorando 
especialmente o consumo de froitas.
I.L.4- Identifica e valora hábitos saudables de alimentación segundo o momento do día: almorzo, 
comida, merenda e cea.
I.L.4- Coñece algúns beneficios de diversos alimentos, sabe cales son os fundamentos dunha dieta 
equilibrada baseándose no seu coñecemento dos diferentes grupos de alimentos.
I.L4- Mostra empatía polas persoas que, por diversas causas, non teñen alimentos e valora a 
intervención doutros para axudalos proporcionándollelos.

•CMCCT
•CSIEE
•CAA 



CIENCIAS NATURAIS 1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 3:OS SERES 

VIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•b
•c
•e
•h
•i
•J
•l

•e
•h
•i
•l
•o

C.1- Identificación das características e dos 
comportamentos de animais e plantas para 
adaptarse ao seu medio. 
C.1- Diferenciación dos seres vivos.

C.2- Valoración da responsabilidade no coidado de 
plantas e animais domésticos e do contorno.
C.2- Observación e identificación de animais e 
plantas do contorno. 

C.A.1- Identificar e explicar en diferentes soportes, as principais características das plantas e dos 
animais.
C.A.1- Observar e identificar, de maneira elemental e en equipo, algún ser vivo no seu medio natural 
ou na aula e comunicar de xeito oral e escrito os resultados, empregando diferentes soportes
C.A.1- Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características e 
tipos.

C.A.2- . Clasificación e rexistro dos seres vivos do contorno segundo criterios observables e variados 
empregando diferentes soportes

•CMCCT
•CCL
•CAA
•CSIEE
•CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1- Explica as principais diferenzas entre plantas e 
animais empregando diferentes soportes.
E.A.1- Recolle datos a partir da súa observación e 
comunícaos empregando diferentes soportes. 
E.A.1- Observa e identifica as características e clasifica 
os seres vivos: Reino animal. Reino das plantas. Reino 
dos fungos. Outros reinos.

I.L.1- Distingue seres vivos (plantas e animais) e seres inertes.
I.L.1- Coñece e describe as características principais dos seres vivos atendendo aos seus atributos 
físicos e á súa forma de alimentarse e reproducirse.

E.A.2- Amosa condutas de respecto e coidado cara 
aos seres vivos.
E.A.2- Identifica e describe, con criterios elementais, 
animais e plantas do seu contorno. 

I.L.2- Participa activamente no coidado do horto escolar.
I.L.2- Recoñece os animais máis comúns da zona onde vive.
I.L.2- Recoñece as plantas do patio do colexio.
I.L.2- Explica os rasgos máis característicos  dos seres vivos do seu entorno. 
I.L.2- Mostra condutas de respecto e coidado cara aos animais e, particularmente, de 
responsabilidade cos animais domésticos.

•CAA
•CSIEE
•CCEC
•CCL



CIENCIAS NATURAIS 1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 3:OS SERES 

VIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•b
•e
•h
•j
•l

•b
•e
•h
•j
•l

C.3- Determinación dos tipos de alimentos que 
consomen os animais atendendo a se son 
omnívoros, herbívoros ou carnívoros.
C.3- Clasificación de diversos animais segundo a 
forma de reprodución sinalando, á súa vez, a cría que 
lle corresponde.
C.3- Identificación e explicación das diferentes 
formas de desprazamento dos animais.

C.4- Identificación do hábitat de varios animais
atendendo ás súas características.
C.4- Diferenciación entre os animais domésticos e os 
salvaxes, definindo ambos os conceptos e relatando 
os produtos que nos proporcionan.
C.4- Distinción e descrición das características 
principais dos animais mamíferos, das aves, dos 
peixes, dos anfibios e dos réptiles identificando 
animais de cada grupo.

C.A.3- Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características e 
tipos. 

C.A.4- Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características e 
aos seus tipos.
C.A.4- Coñecer as características e compoñentes dun ecosistema.

•CMCT
•CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.3- Observa, directa e indirectamente, identifica 
características e clasifica animais vertebrados.

I.L.3- Describe animais vertebrados atendendo ás súas características físicas; clasifica animais
atendendo á súa alimentación,desprazamento e á súa forma de reprodución.

E.A.4- Identifica e explica as relacións entre os seres 
vivos. Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades 
e ecosistemas.
E.A.4- Identifica e explica algunhas das causas da 
extinción de especies.
E.A.4- Observa e identifica diferentes hábitats dos 
seres vivos.

I.L.4- Explica as diferenzas existentes entre os animais domésticos e os animais salvaxes, e pon 
exemplos.
I.L.4- Identifica diferentes animais según o grupo ao que pertece (Mamíferos, aves,peixes, anfibios 
ou reptiles).
I.L.4- Identifica varias especies de animais que están a punto de extinguirse.
I.L.4- Determina o hábitat no que viven diferentes especies de animais, valorando o coidado e 
protección deste.

•CCL
•CCT
•CMCT
•CAA



CIENCIAS NATURAIS 1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 3:OS SERES 

VIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•b
•e
•h
•j
•l

C.5- As partes dunha planta.
C.5- Grupos de plantas: plantas silvestres e plantas 
cultivadas.
C.5- Interese, coidado e respecto polas plantas.
C.5- A utilidade das plantas e os beneficios que nos 
proporcionan: alimentos, materiais e outros
produtos.
C.5- Definición e explicación do ciclo vital dunha
planta.

C.A.5- Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas: i
dentificando as principais características e funcións.
C.A.5- Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características e 
tipos.

•CL
•CMCT
•CSIEE
•CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.5- Identifica e describe a estrutura dos seres 
vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas, 
identificando as principais características e funcións
de cada un deles.
E.A.5- Observa directa e indirectamente, identifica 
características e clasifica plantas.

I.L.5- Sinala as partes dunha planta.
I.L.5- Explica o ciclo vital dunha planta e os elementos necesarios para realizar as súas funcións vitais.
I.L.5- Describe as principais partes dunha planta.
I.L.5- Explica a diferenza entre plantas silvestres e cultivadas .
I.L.5- Recoñece os beneficios que as plantas lles proporcionan ás persoas.



CIENCIAS NATURAIS 1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 4: MATERIA E 

ENERXÍA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•b
•e
•h

•b
•g
•h

C.1- Tarefas de redución, reutilización e reciclaxe na
escola e no seu contorno próximo.
C.1- Uso responsable da auga na vida cotiá
C.1- Identificación do ruído como unha forma de 
contaminación acústica e de fontes sonoras do 
contorno próximo.

C.2- Exploración de materiais e obxectos do contorno 
para identificar propiedades físicas observables (cor, 
dureza, cheiro, sabor e textura) e a súa utilidade. 

C.A.1- Adoptar medidas de protección medioambientais e poñelas en práctica na escola.

C.A.2- Estudar e clasificar materiais polas súas propiedades.
C.A.2- Experimentar e manipular instrumentos e obxectos sinxelos de uso cotián identificando 
algunhas propiedades físicas.

•CMCCT
•CSC
•CSIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1- Reduce, reutiliza e recicla obxectos na escola.
E.A.1- Identifica e adopta medidas de uso 
responsable da auga na escola.

I.L.1- Explica a importancia de reutilizar e reciclar materiais para protexer o medio natural e describe 
formas de facelo.
I.L.1- Mostra actitudes de uso e consumo responsables.
I.L1- Participa activamente na campaña da “Patrulla Verde” creada no colexio.

E.A.2- Observa, identifica, describe e clasifica algúns
materiais polas súas propiedades (dureza, 
solubilidade, estado de agregación, condutividade
térmica).
E.A.2- Identifica cor, dureza, cheiro, sabor e textura 
en materiais e obxectos de uso cotián.

I.L.2- Identifica e describe características dos materiais.
I.L.2- Clasifica materiais segundo a súa orixe animal, vexetal ou mineral. •CMCCT

•CCL



CIENCIAS NATURAIS 1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 4: TECNOLOXÍA, 

OBXECTOS E MÁQUINAS CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•b
•c
•d
•e
•h
•j
•m

•a
•b
•h
•i

C.1- Observación e clasificación de aparellos e 
máquinas sinxelas do contorno identificando a súa
utilidade e evitando estereotipos sexistas.
C.1- Manipulación e observación do funcionamento
de aparellos sinxelos domésticos e escolares (lapis, 
afialapis, teléfono, balanza, tesoira, espremedor etc.)
C.1- Montaxe e desmontaxe de xogos e obxectos
sinxelos relacionados coa vida cotiá.

C.2- Identificación dos compoñentes básicos dun
ordenador.
C.2- Coidado dos recursos informáticos.

C.A.1- Manexar obxectos e aparellos simples domésticos e escolares, describir os seus materiais e o 
seu funcionamento e utilizalos con seguridade evitando estereotipos sexistas.
C.A.1- Coñecer os principios básicos que rexen máquinas e aparellos.

C.A.2- Empregar o ordenador identificando os compoñentes básicos e coidando o seu uso.

•CMCCT
•CSC
•CSIEE
•CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1- Coñece e nomea os oficios das persoas do seu
contorno e evita estereotipos sexistas.
E.A.1- Identifica e manexa algúns aparellos e 
máquinas simples de uso cotián empregándoos con 
seguridade e evitando estereotipos sexistas.
E.A.1- Identifica diferentes tipos de máquinas e 
clasifícaas segundo o número de pezas, a maneira de 
accionalas e a acción que realizan.
E.A.1- Observa e identifica algunha das aplicacións
das máquinas e aparellos, e a súa utilidade para 
facilitar as actividades humanas.

I.L.1- Identifica e explica os oficios das persoas do seu entorno.
I.L.1- Identifica diferentes oficios coas máquinas e ferramentas que se utilizan neles.
I.L.1- Non establece relacións sexistas  con relación aos oficios. 
I.L.1- Recoñece e nomea diferentes máquinas do seu medio.
I.L.1- Explica a diferenza entre máquinas simples e máquinas compostas.
I.L.1- Explica a diferenza das máquinas manuais e máquinas automáticas e describe as características 
de cada grupo.
I.L.1- Describe usos, aplicacións e beneficios das máquinas na nosa vida cotiá.
I.L.1- Mostra actitudes de uso responsable das máquinas.

E.A.2- Identifica e nomea correctamente as partes 
dun ordenador cando traballa con el. 

I.L.2-. Diferencia as partes dun ordenador
I.L.2- Describe pezas e compoñentes do ordenador.
I.L.2- Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso.

•CMCCT
•CD
•CCL



EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA                                                                                                1ºCURSO                                                                                         

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1: EDUCACIÓN 

AUDIOVISUAL CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•a
•j
•b
•e

•a
•j
•b

C.1- Valoración e respecto polas obras plásticas do 
contorno.
C.1- Observación e exploración sensorial dos 
elementos plásticos presentes nos ámbitos natural, 
artificial e artístico.
C.1- Descrición de imaxes presentes no contexto 
próximo. 
C.1- Observación de elementos plásticos do 
ambiente artificial presentes en edificios, moblaxe
urbana, luminosos ou sinais. 

C.A.1- Amosar respecto pola área e polos diferentes tipos de expresión plástica.
C.A.1- Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos e dos instrumentos presentes 
no contexto natural e artificial. 

•CCEC
•CAA
•CCL 
•CMCCT 

C.2- Valoración da limpeza, a orde e a presentación 
ao realizar un traballo.
C.2- Satisfacción na manipulación e na exploración 
de diferentes materiais.
C.2- Interese por usar adecuadamente os 
instrumentos, os espazos etc. 

C.A.2- Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha tarefa plástica e o seu produto
final. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1- Describe calidades e características de 
materiais, obxectos e instrumentos presentes no 
contexto natural e artificial. 

I.L.1- Observa o seu entorno e de descubre as aportacións plásticas del.
I.L.1-Identifica, nomea e debuxa as formas básicas.
I.L.1- Identifica os tamaños.
I.L.1- Identifica e usa as cores aprendidas.
I.L.1- Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos plásticos.
I.L.1- Recoñece e nomea as principais partes da figura humana.
I.L.1- Identifica figuras xeométricas básicas.
I.L.1- Identifica os diferentes tipos de liña.

E.A.2- Valora a importancia da limpeza, do coidado do 
material e da orde para alcanzar o resultado final 
proposto. 

I.L.2- Recoñece a importancia que aporta a limpeza e orde nas súas creacións e nas dos demais.
I.L.2- Utiliza diferentes materiais plásticos co coidado que requiren.

•CCEC
•CSC



EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA                                                                                                1ºCURSO                                                                                         

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 1: EDUCACIÓN 

AUDIOVISUAL CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•e 
•j

•j

C.3- Descrición verbal de sensacións e observacións
das obras plásticas.
C.3- Observación da obra plástica e visual no 
contexto, en exposicións e en museos, e comentarios 
posteriores sobre elas.
C.3- Expresión oral das impresións que a obra 
artística xera. 

C.A.3- Usar léxico sinxelo e adecuado para comentar as obras plásticas propias e alleas. 

•CCL
•CSIEE
•CCEC

C.4- Exploración de distancias, percorridos e 
situacións de obxectos e persoas en relación co
espazo. 
C.4- Observación de diferentes maneiras de 
representar o espazo (fotografía aérea, planos de 
vivendas, maquetas, mapas etc.). 

C.A.4- Identificar diferentes formas de representación do espazo.
C.A.4- Organiza o espazo das súas producións utilizando conceptos básicos de equilibrio e 
proporción.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.3- Describe o que sente ou pensa sobre as súas
propias creacións plásticas e as dos compañeiros e as 
compañeiras, usando o vocabulario axeitado. 
E.A.3- Explica coa terminolxgía aprendida o propósito 
dos seus traballos e as características dos mesmos.

I.L.3- Opina de forma razoada sobre as obras dos seus compañeiros/-as.
I.L.3- Admite as críticas sobre os seus propios traballos.
I.L.3- Opina de forma respetuosa sobre as creacións dos demais.
I.L.3- Debuxa partes da cara representando diferentes emocións e explica como interveñen os xestos
nas expresións.

E.A.4- Observa diferentes formas de presentar o 
espazo.
E.A.4- Explora as distancias, os percorridos e as 
situacións de obxectos e persoas en relación ao
espazo.

I.L.4- Distribúe de forma proporcional os espazo dun folio á hora de debuxar.
I.L.4- Garda as proporcións na figura humana.
I.L.4-Debuxa figuras humanas partindo dun eixe de simetría.
I.L.4- Establece un eixe de simetría e equilibrio para debuxar unha paisaxe.
I.L.4- Observa as diferentes figuras  xeométricas para reproducilas de forma axeitada.  

•CCEC
•CAA 
•CMCCT



EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA                                                                                                1ºCURSO                                                                                         

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 2: EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

• j

• j

C.1- Uso de diferentes formas, texturas e cores nas 
producións.

C.A.1- Probar en producións propias  as posibilidades que adoptan as formas, texturas e cores. 

• CCEC

• CSIEE
• CAA

C.2- Elaboración de debuxos, pinturas, colaxes, 
estampaxes, ilustracións, volumes, encartado de 
formas, etc.
C.2- Manipulación de obxectos para a súa
transformación (monicreques, disfraces, escenarios 
etc.).
C.2- Exploración de recursos dixitais para a creación 
de obras. 

C.A.2- Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valiéndose dos elementos que 
configuran o lenguaxe visual.
C.A.2- Realizar composicións plásticas que representen o mundo imaxinario, afectivo e social.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1- Realiza diferentes creacións plásticas con uso 
de formas, texturas e cores diferentes.

I.L.1- Manexa e emprega as diferentes texturas naturais e artificiais.

I.L.1- Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para completar debuxos.

I.L.1- Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a posteriori obras plásticas.

I.L.1- Sitúa elementos no espazo nas producións plásticas. 

E.A.2- Produce e identifica obras sinxelas usando 
formas xeométricas básicas. 
E.A.2- Elabora portadas, colaxes e outros obxectos
empregando as ferramentas e as técnicas básicas 
(recortar, pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, 
lapis de cores etc.). 
E.A.2- Elabora e representa imaxes despois
dunha presentación audiovisual.
E.A.2- Coñece a simboloxía das cores frías e quentes e 
aplica os coñecementos para transmitir diferentes 
sensacións nas composicións plásticas que realiza.
E.A.2- Distingue o tema ou xénero de obras plásticas.

I.L.2- Emplea a técnica do collage para elaborar carteis sobre o outono.

I.L.2- Realiza esquemas e bocetos previos que preparan e concretan a realización dos seus debuxos.

I.L.2- Utiliza os materias (encadernadores, rotuladores, lapis, témperas, etc.) e demais instrumentos 
plásticos (tesoiras e pegamento) de forma adecuada. 

I.L.2- Sabe que as cores teñen varias simboloxías que representan distintas sensacións e o aplica ao 
debuxar paisaxes en diferentes estacións.

I.L.2- Coñece os temas e xéneros das obras plásticas vinculadas cos contidos traballados.

I.L.2- Crea un debuxo despois de escoitar un conto ou ver unha presentación audiovisual.

I.L.2- Organiza e planea  o seu propio proceso creativo, elexindo os materiais que máis se adecuan ás 
actividades planteadas.

•CCEC
•CAA
•CSIEE



EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA                                                                                                1ºCURSO                                                                                         

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 2: EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•j

•b
•j

C.3- Construcción de figuras tridimensionais a partir 
do plano.

C.4- Interpretación dun cadro para reproducir unha
copia tendo en conta a composición dos seus
elementos.

C.A.3- Imaxinar, debuxar e elaborar obras tridimensionais con diferentes materiais.

C.A.4- Coñecer as manifestacións artísticas máis significativas que forman parte do patrimonio 
artístico e cultural, adquirindo actitudes de respeto e valoración de dicho patrimonio. 

•CMCT
•IE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.3- Confecciona obras tridimensionais con 
diferentes materiais, planificando o proceso e 
elexindo a solución máis adecuada aos seus 
propósitos na súa producción final.

I.L.3- Confecciona figuras tridimensionais (títere, reloxo,candea,…) recortando, dobrando e pegando 
as pestañas das figuras de papel.
I.L.3- Confecciona unha careta utilizando o punzón. 

E.A.4- Recoñece, respeta e valora as manifestacións 
artísticas máis importantes do patrimonio cultural e 
artístico español ou europeo, especialmente aquelas 
que foron declaradas patrimonio da humanidade.

I.L.4- Coñece a obra pictórica de Edvard Munch e a súa relación coa festividade do Samaín.
I.L.4- Reproducción do cadro “O Grito” de Munch, sobre unha litografía co uso de ceras brandas.  
I.L.4- Coñecemento e valoración da obra pictórica de Carlos Maside.
I.L.4- Reproducción grupal de cadros de Maside para ambientar as entradas das aulas do nivel.
I.L.4- Coñece artistas recoñecidos, respeta as súas creacións e se inspira nelas á hora de facer os seus
propios traballos.

•CEC



EDUCACIÓN ARTÍSTICA - PLÁSTICA                                                                                                1ºCURSO                                                                                         

OBXECTIVO 

DE ETAPA

CONTIDOS BLOQUE 3:DEBUXO 

XEOMÉTRICO CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

•g
•j

C.1- Utilización de distintas figuras xeométricas para 
reproducir debuxos.

C.A.1- Identificar conceptos xeométricos na realidade que rodea aos alumnos/as, relacionándoos 
cos conceptos xeométricos contemplados na área de matemáticas coa aplicación gráfica dos 
mesmos.

•CMCT
•IE
•CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1- Realiza composicións utilizando formas 
xeométricas básicas suxeridas polo profesorado.
E.A.1- Continúa series con motivos xeométricos
(rectas e curvas) utilizando unha cuadrícula facilitada 
cos instrumentos propios do debuxo técnico.

I.L1- Debuxa esquemas xeométricos para debuxar a figura de animais.
I.L.1- Continúa series con motivos geométricos seguindo o exemplo establecido nun debuxo previo.
I.L.1- Emplea elementos xeométricos básicos: círculos, cadrados e rectángulos para debuxar a imaxen
dun tren.
I.L.1- Emplea elementos xeométricos básicos: círculos, cadrados e rectángulos para debuxar a imaxen
dunha paisaxe.
I.L.1- Imita os elementos xeométricos utilizados por Carlos Maside para facer composicións.



VALORES SOCIAIS E CÍVICOS                                                                                                    1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 1: A IDENTIDADE E A 

DIGNIDADE DA PERSOA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

m

m

a m

a

b

C.1. O autocoñecemento. A toma de conciencia
dun mesmo/a.
C.2.A descrición física. O desenvolvemento
dunha imaxe positiva dun mesmo.

C.3.As emocións. Identificación e expresión. O
vocabulario das emocións. Os estados de
ánimo.
C.4. A autorregulación das condutas cotiás. O
control dos impulsos. A relaxación.

C.5.A responsabilidade. A realización
responsable das tarefas. As consecuencias das
accións. A motivación extrínseca.

C.A.1. Constuír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e na dignidade persoal.

C.A.2. Crear unha imaxe positiva de si mesmo tomando decisións meditadas e responsables,

baseadas nun bo autoconcepto.

C.A.3. Tomar conciencia das emocións, recoñecendo os signos físicos que as poden

acompañar.

C.A.4.Autorregular as condutas cotiás e adquirir algunha estratexia de control dos impulsos

C.A.5. Desenvolver o propio potencial, mantendo unha motivación intrínseca e esforzándose

para o logro de éxitos individuais e compartidos.

CSC

CSC
CCL

CSC
CCL

CSC
CSIE

CSC
CSIEE
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1.Expresa a percepción da súa propia

identidade.

E.A.2. Expresa oralmente a súa autodescrición.

E.A.2..Manifesta verbalmente unha visión

positiva das súas características físicas e

calidades persoais.

E.A.3.. Identifica e comunica as súas emocións.

E.A.3.Describe oralmente os signos físicos que

acompañan as diferentes emocións

E.A.3.Dramatiza diferentes estados de ánimo.

E.A.4. Autorregular as condutas cotiás e adquirir

algunha estratexia de control dos impulsos.

E.A.5. Desenvolver o propio potencial, mantendo

unha motivación intrínseca e esforzándose para

o logro de éxitos individuais e compartidos.

I.L. 1. Comprende e explica que todas as persoas gardan semellanzas e diferenzas entre si,
sendo consciente da súa propia identidade.
I.L.1.Enumera características distintivas noutras persoas e en si mesmo e valóraas
positivamente.
I.L.2.Descríbese físicamente e os principais rasgos da súa personalidade.
I.L.2.Comprende e explica dunha forma positiva, que tódalas persoas temos características
diferentes.
I.L.2..Identifica, explica e valora actitudes de respecto cara a todas as persoas.

I.L.3. Reflexiona sobre as súas emocións e explica as súas causas, sendo capaz de describilas.
I.L.3.Dramatiza os seguintes estados de ánimo: tristura, alegría, medo, sorpresa e dor, sendo
capaz de relatar que pode producir esos estados de ánimo.

I.L.4.Controla progresivamente as súas emocións.
I.L.4.Participa nas actividades de relaxación que se propoñen.
I.L.5. Explica a necesidade de cumprir as responsabilidades e obrigas con respecto a un mesmo
e ao contorno.
I.L.5.Amosa interese polas actividades que se lle presentan e recoñece o esforzo como algo
positivo para que o resultado das mesmas sexa mellor.



VALORES SOCIAIS E CÍVICOS                                                                                                    1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 2: A COMPRENSIÓN E 

O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

m

m

b e

b e

m

m

m

C.1.Identificación e adquisición de actitudes de
escoita e diálogo: A importancia de pensar o
que se vai expresar.
C.2. Compoñentes da comunicación non verbal:
postura, xestos, expresión facial.

C.3.A conversa

C.4.Respecto da quenda de palabra.

C.5.Valoración da diversidade de persoas e
culturas.
C.6. A empatía.
C.7.O respecto , a valoración e a comprensión
dos e das demais. A detección das calidades
doutras persoas.

C.A.1. Utilizar habilidades de escoita e pensamento con perspectiva de empatía, valorando a

importancia de pensar o que se vai a expresar.

C.A.2.Utilizar a postura, os xestos e a expresión facial axeitada nunha situación de diálogo

baseada no respecto.

C.A.3.Expresar e opinións e ideas propias de forma clara,  sincera e respectuosa.

C.A.4.Usar correctamente a quenda de palabra.

C.A.5.Valorar a diversidade das persoas e culturas e respectaas.

C.A.6.Interaccionar con empatía.
C.A.7.Contribuír á mellora do clima do grupo amosando actitudes cooperativas , establecendo 
relacións respectuosas e valorando as características positivas de cada un deles/as.

CSC
CCL

CCL
CSC

CCL
CSC
CSIE

CCL   CSC

CSC CCEC

CSC CCEC

CSC CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1.Utiliza habilidades de escoita e pensamento con

perspectiva de empatía, valorando a importancia do

que se vai a expresar.

E.A.2.Utilizar a postura, os xestos e a expresión facial

axeitada nunha situación de diálogo baseada no

respecto.

E.A.3. Expresar axeitadamente, experiencias, ideas,

pensamentos e emocións en exposicións orais de

forma respetuosa.

E.A.4.Usar correctamente a quenda de palabra.

E.A.5.Amosar respecto pola diversidade das persoas e

culturas e valora as diferencias como algo positivo.

E.A.6. Establecer relacións interpersoais positivas

empregando habilidades sociais.

E.A.7.Traballar en equipo, amosando actitudes

cooperativas, e relacionándose axeitadamente.

I.L.1. Identifica e amosa actitudes de escoita activa, tanto nas conversacións interpersoais, coma nas
exposicións e intervencións orais dentro da aula.

I.L.2.Amósase atento e interesado, mantén unha actitude corporal axeitada, e  esfórzase por entender o 
que lle din.

I.L.3.Expresa as súas ideas, os seus pensamentos e emocións, experiencias... de forma oral e d
un xeito respetuoso.

I.L.4.Levanta a man para falar.
I.L.4.Procura non interrumpir aos compañeiros.
I.L.5.Coñece que hai diversidade nas persoas e nas culturas e valora positivamente as diferencias como algo 
positivo, tendo en conta que tamén hai aspectos comúns para todos.
I.L.6. Identifica, interpreta e valora sentimentos, emocións e habilidades das persoas.
I.L.6.Identifica, asume e amosa actitudes de respecto, amabilidade, solidariedade e empatía nas 
interaccións sociais.
I.L.7.Traballa en equipo.
I.L.7.Valora o esforzo individual e colectivo para a consecución de obxectivos do equipo.
I.L.7Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e na confianza 
mutua.



VALORES SOCIAIS E CÍVICOS                                                                                                    1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 3:A CONVIVENCIA E 

OS VALORES SOCIAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

m

c

C.1. As habilidades sociais. A detección das
propias necesidades. A boa disposición para
recibir e dar axuda. A participación en
actividades lúdicas grupais. O gozo da amizade.
C.2.A resolución de conflitos. Identificación de
situacións agradables e desagradables na vida
cotiá. Recoñecemento dos conflitos habituais.
Explicación dos conflitos cotiás.

C.A.1. Participar en actividades grupais e de equipo, tendo en conta as propias necesidades e

amosando unha boa disposición para recibir e dar axuda.

C.2.Resolver problemas en colaboración, poñendo de manifesto unha actitude aberta cara aos

demais e compartindo puntos de vista e sentimentos.

CSC
CSIEE
CNIEE

CAA
CSIEE
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

E.A.1. Desenvolve actitudes de colaboración en 
situacións informais de interacción social
E.A.1.Pide axuda, cando a precisa, e presta axuda
aos compañeiros e compañeiras. 

E.A.2. Soluciona os problemas persoais da vida

escolar coa independencia adecuada a súa idade.

I.L.1Identifica e amosa actitudes de empatía, compañeirismo, cooperación, solidariedade e 
apoio ante situacións e interaccións sociais que poden ser difíciles para as persoas por diversas 
causas. 
I.L.1.Amósase comprensivo e sensible ante os problemas ou as dificultades dos demais tanto 
dentro coma fóra da aula.
I.L.1.Solicita axuda cando a necesita.
I.L.1Comparte os materiais cos compañeiros e ofrece e presta a súa axuda e a súa participación 
a quen o necesita en situacións de aprendizaxe ou noutras situacións cotiás dentro e fóra da 
aula.

I.L.2.Identifica e amosa actitudes de empatía, compañeirismo, cooperación, solidariedade e

apoio ante distintas situacións e interaccións sociais.

I.L.2. Amósase comprensivo e sensible ante os problemas ou as dificultades dos demais tanto

dentro coma fóra da aula.



VALORES SOCIAIS E CÍVICOS                                                                                                    1º CURSO

OBXECTIVO 

DE ETAPA CONTIDOS BLOQUE 3:A CONVIVENCIA E 

OS VALORES SOCIAIS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

a o

a o

d

n

C.1. As normas de convivencia. O coñecemento
e o respecto das normas de convivencia na casa
e na aula. A valoración das condutas cotiás en
relación coas normas de convivencia.
C.2.Respecto e conservación do medio
ambiente. O uso responsable dos materiais
persoais e escolares.

C.3.Valoración da igualdade de dereitos entre
homes e mulleres na familia e na escola.

C.4. A educación viaria. As normas básicas de
educación viaria. Sinais de tráfico para os peóns
ou peoas.

C.A.1. Implicarse na elaboración e no respecto das normas da comunidade educativa

empregando o sistema de valores persoal que constrúe a partir dos valores universais.

C.A.2. Realizar un uso responsable tando do material persoal, como dos bens da natureza,

comprendendo e interpretando sucesos, analizando causas e predicindo consecuncias.

C.A.3. Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e

corresponsabilidade de homes e mulleres.

C.A.4. Valorar as normas de seguridade viaria, analizando as causas e consecuencias dos

accidentes de tráfico.

CSC
CSIEE

CSC

CNIEE
CCL

CSC CAA CLC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO

C.A.1.Argumenta a necesidade de que existan

normas de convivencia nos diferentes espazos d

e interacción social.

C.A.2. Amosa interese pola natureza que o rodea

e séntese parte integrante dela e realiza un uso

responsable do material escolar.

C.A.3. Realiza diferentes tipos de actividades
independentemente do seu sexo e colabora con
persoas do outro sexo en diferentes situacións
escolares. 

C.A.4.Valora as normas de seguridade viaria, e 
recoñece algunha sinal de tráfico.

I.L.1. Comprende que as persoas participamos de diversos grupos sociais, na familia, no colexio, 
etc., nos que se debe ser responsable coas obrigacións de cada un e cooperativo e respectuoso
cos demais.
I.L.1.Comprende e participa en votacións e respecta os resultados.
I.L.1.Coñece e  respecta as normas da aula.
I.L.2.Coñece a importancia da reciclaxe.
I.L.2.Fai un uso responsable do material escolar.
I.L.2.Comprende a importancia do coidado da natureza.

I.L.3.Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo.
I.L.3.Participa nos xogos e en distintas actividades nas que participan os dous sexos.
I.L.3. Identifica tarefas domésticas nas que pode e debe cooperar, independentemente do seu 
sexo.
I.L.3.Recoñece que homes e mulleres deben colaborar por igual  nas tarefas do fogar.

I.L.4.Comprende e asume a importancia das normas de tráfico e seguridade viaria para previr 
riscos de accidentes.
I.L.4.Coñece e explica o significado dalgúns sinais de tráfico e das luces do semáforo.
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1. XUSTIFICACIÓN 

1.1.Referencia lexislativa 

 
A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa, modificou a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa 
finalidade de desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara un 
sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de 
oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna 
desenvolva ao máximo as súas potencialidades. 
No capítulo 2 artigo 120, da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,  queda establecido 
que os centros docentes dentro da autonomía que se lles confire, deberán 
elaborar o seu propio proxecto educativo, partindo do seu contexto sociocultural e 
considerando os principios que orientan a etapa educativa e os correspondentes 
currículos. Este proxecto educativo, xunto co Decreto 105/2014, do 4 de setembro, 
polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 
Autónoma de Galicia, servirannos ás titoras do 2º Nivel, como punto de partida da 
nosa programación. 

1.2. Marco lexislativo 

Lei Orgánica 21/ 2006, de 3 de Maio, de Educación (BOE 4 de Maio de 2006). 

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de 
Galicia. 

Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regula determinados aspectos da 
organización e funcionamento das escolas de educación infantil e primaria. 

Orde  do  19 de maio  de  2021 pola que se aproba o calendario escolarpara o  
curso   2021/22nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade  
Autónoma de Galicia. 

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgánico das 

escolas de infantil e colexios de primaria. 

Orde do 6 de outubro do 1995, pola que se regulan as adaptación do currículo nas 

ensinanzas de réxime xeral. 

Orde do 27 de decembro do 2002, pola que se establecen as condicións e criterios 

para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino 

non universitario con necesidades educativas especiais. 

Orde do 31 de Outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos 

alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas 
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de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do 

ditame de escolarización (DOG do 19 de decembro de 1996).  

Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Orde do 24 de xullo de 1998 polo que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo 

Decreto 120/1998.  

Orde do 27 de decembro de 2002 polo que se establecen as condicións e criterios para 

a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non 

universitario con necesidades educativas especiais.  

Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención 

específica ó alumnado procedente do estranxeiro.  

Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de 

Formación Profesional e Ensinanzas Especiais polo que se ditaninstrucións para 

unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación 

educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia.  

Orde do 23 de novembro de 2007 polo que se regula a avaliación na educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

Decreto 320/1996, do 26 de xullo de ordenación da educación de alumnos e alumnas 

con necesidades educativas especiais. 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Características do centro escolar 

 O CEIP Santa Baia foi construído a finais dos setenta e inaugurado no curso 

79/80. Está situado na Avda. Compostela nº 48, que desemboca no paseo marítimo 

xunto á praia. 

 O edificio consta de: Planta baixa e dous andares. No curso 98/99 créase un 

novo anexo para acoller ós/ás nenos/as de Infantil e, ademais, refórmase o edificio 

inicial suprimíndolle as barreiras arquitectónicas existentes e creando novos servizos 

(ascensor, servizo de discapacitados, rampla de acceso....). 

 Na actualidade o centro ofrece aos seus alumnos/as un servizo de catering 

servido polo Restaurante Chicolino e xestionado pola ANPA do centro. Desde xa fai 

varios cursos e debido a gran demanda de usarios deste servizo e o pouco espazo co 

que se conta no colexio, un grupo de nenos/as desprazarase en bus, a comer ao 
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restaurante Chicolino e virán de volta á escola. Cóntase con servizo de transporte 

privado. O centro ofrece tamén servizo de madrugadores desde as 7:30 ata o horario 

de entrada, sendo xestionado tamén pola ANPA do colexio. 

 Cóntase ademais cun plan de integración das TICs, observatorio de convivencia, 

equipos de dinamización, actividades extraescolares programadas pola ANPA, 

Concello e o propio centro. 

 O horario é  de xornada única de 8:45 a 13:45. 

 En canto ós recursos humanos contamos cos órganos de goberno unipersoais, 

colexiados, de coordinación docente, así como persoal non docente (conserxe, 

administrativa e dúas coidadoras). 

2.2.  Contorno do centro escolar e ámbito de influencia 

 O Colexio Santa Baia, aínda que algo lonxe do casco urbano, escolariza 

fundamentalmente, a alumnos do centro urbano de Boiro.  

 Posúe Boiro unha salientable densidade de poboación, 205 habitantes/km² que 

repercute na matrícula do Centro. Ultimamente estase a notar un aumento de 

alumnado procedente do estranxeiro e de alumnos/as con NEAE. 

 A actividade laboral dos pais está dedicada á pesca, marisqueo e construción 

maioritariamente, e no sector servizos; as nais, incorporadas na meirande parte ó 

mundo laboral traballan na industria conserveira, téxtil e sector servizos (comercio a 

pequena escala), na súa maioría con contratos temporais. 

 Tanto pais coma nais nas aldeas máis lonxe do centro urbano traballan tamén 

pequenas parcelas dedicadas ó cultivo de vides, patacas, millo, etc . 

 En xeral o nivel socioeconómico é medio, consecuencia da ocupación do pai e 

nai na mesma familia. 

 En canto ó nivel cultural en xeral é medio. 

3. OBXECTIVOS CURRICULARES DA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
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, 
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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. 

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. 
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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. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

 Para os efectos da orde, as competencias clave do currículo serán as seguintes: 

1ª. Comunicación lingüística (CCL). 

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT). 

3ª. Competencia dixital (CD). 

4ª. Aprender a aprender (CAA). 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6ª. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

5. ÁREAS 

(As programacións de cada unha das áreas inclúese nunha carpeta diferente, 

debido a súa extensión). 

Nelas aparecen osobxectivos,competencias, contidos,criterios de avaliaciónestándares 

de aprendizaxe e indicadores de logro. 

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Están recollidos en cada unha das áreas do apartado anterior. 

5.1 Estándares de aprendizaxe mínimos esixibles (para unha avaliación 
positiva) 

LINGUA CASTELÁ 

 
 BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCOITAR E FALAR 
 

E.A.1-Emprega a lingua oral con distintas finalidades (académica, social e lúdica) 

e como forma de comunicación e de expresión persoal (sentimentos, emocións…) 

en distintos ámbitos.  

E.A.1- Aplica as normas  socio comunicativas: escoita atentamente  as 

intervencións dos compañeiros e espera a súa quenda para o intercambio 

comunicativo.  

E.A.3-Participa activamente en diversas situacións de comunicación: 

- diálogos  

- exposicións orais guiadas, con axuda, cando proceda, das tecnoloxías 

da información e da comunicación  
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E.A.4- Utiliza o vocabulario axeitado ao seu nivel.  

E.A.4- Identifica polo contexto o significado de distintas  palabras.  

E.A.5- Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de 

uso habitual, do ámbito escolar e social.  

E.A.5- Responde preguntas correspondentes á compresión literal.  

E.A.7- Reproduce de memoria textos literarios ou non literarios, sinxelos e breves, 

adecuados aos seus gustos e intereses.  

E.A.8-Actúa en resposta ás ordes ou instrucións dadas para levar a cabo 

actividades diversas.  

E.A.9- Organiza o discurso cunha secuencia coherente elemental.  

E.A.10-Usa unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.  

 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 
 
E.A.1- Le en voz alta con pronunciación e entoación axeitada diferentes tipos de 

textos moi sinxelos apropiados á súa idade.  

E.A.2- Identifica o tema dun texto sinxelo.  

E.A.3- Mostra comprensión con certo grado de detalle, de diferentes tipos de 

textos non literarios (expositivos, narrativos, descritivos e argumentativos)  e de 

textos da vida cotiá. 

E.A.3- Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das 

ilustracións redundantes.  

E.A.10-Sabe utilizar  de forma elemental os medios informáticos para obter 

información. 

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA.ESCRIBIR 
 
E.A.1-  Escribe con axuda  en diferentes soportes  textos sinxelos propios da vida 

cotiá, do ámbito escolar e social, atendendo á forma da mensaxe e a súa intención 

comunicativa e respectando as normas gramaticais e ortográficas básicas: cartas, 

folletos informativos, noticias, instrucións, receitas, textos literarios…  

E.A.2- Reproduce textos ditados. 

E.A.3- Utiliza de forma correcta os signos de puntuación e as normas ortográficas 

propias do nivel e as aplica á escritura de textos significativos sinxelos, seguindo 

modelos.  

E.A.5- Valora a súa propia produción escrita  así como a produción escrita dos 

seus compañeiros/as. 

E.A.9- Elabora e presenta de forma guiada textos sinxelos que ilustra con imaxes 

de carácter redundante co contido.  

 

 BLOQUE 4: COÑEMENTO DA LINGUA 
 

E.A.1- Diferencia familias de palabras. 

E.A.1- Usa con corrección os tempos verbais: presente, pasado e futuro ao 

producir textos orais e escritos.  

E.A.2-  Recoñece palabras compostas e é capaz de crear palabras derivadas. 
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E.A.3- Utiliza  as normas ortográficas propias do nivel e as aplica á escritura de 

textos sinxelos.  

E.A.4- Aplica as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e 

escrita.  

E.A.4- Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias. 

 
BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 
 
E.A.1- Valora de forma global textos propios da literatura infantil: contos, cancións, 

poesía, cómics, refráns e adiviñas. 

E.A.1- Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, 

refráns, adiviñas.  

E.A.3- Crea con axuda sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir de 

pautas ou modelos dados.  

E.A.4- Reproduce textos orais moi breves e sinxelos: cancións e poemas.  

 

LINGUA GALEGA. 

 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR. 

 

E.A.1-  Comprende a información xeral e relevante de textos orais sinxelos  

próximos á experiencia infantil. 

E.A.3-  Segue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a 

organización do traballo e pregunta, se é preciso, para verificar a súa 

comprensión. 

E.A.3-  Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde preguntas 

elementais sobre o seu contido. 

E.A.3-  Participa no traballo en grupo.  

E. A.4- Atende ás intervencións dos demais en conversas e exposicións sen 

interromper.  

E.A.5- Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais.  

E.A.5- Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da 

aula e valora o seu uso fóra dela. 

E.A.6- Usa fórmulas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, 

presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda.  

E.A.8- Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación axeitada a 

cada acto comunicativo  e propia da lingua galega.  

 
BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LER. 
 

E.A.1-  Comprende a información relevante de textos sinxelos, sobre feitos e 

acontecementos próximos á experiencia do alumnado. 

E.A.1- Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de 

situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes 

curtas.  

E.A.3- Le textos sinxelos en voz alta  coa velocidade adecuada. 
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E.A.3- Fai lecturas dramatizadas de textos.  

E.A.4- Coñece de xeito xeral, o funcionamento da biblioteca da aula e do centro 

como instrumento cotián de busca de información e fonte de recursos textuais 

diversos.  

E.A.5- Coida, conserva e organiza os seus libros.  

E.A.6- Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio de 

comunicación e de lecer.  

 

CONTIDOS BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR. 
 
E.A.1-  Produce e reescribe textos relativos a situacións cotiás infantís como 

invitacións, felicitacións, notas ou avisos, utilizando as características habituais 

deses textos.  

E.A.1- Compón seguindo modelos textos relacionados coa escola (listaxes, 

descricións e explicacións elementais) ou cos medios de comunicación social 

(novas sinxelas, titulares, pés de foto…) sobre acontecementos próximos á súa 

experiencia. 

E.A.2- Aplicade maneira xeral as regras ortográficas do seu nivelcon especial 

atención ao uso das maiúsculas.  

E.A.3- Elabora un texto sinxelo con coherencia xeral e de xeito creativo.  

E.A.7-Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación 

establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica.  

 
 BLOQUE 4: COÑECEMENTO DA LINGUA. 
 

E.A.1- Identifica nomes comúns e propios a partir de palabras dadas, frases ou 

textos.  

E.A.2- Sinala o xénero e número de palabras dadas. 

E.A.4- Recoñece a relación entre son e grafía.  

E.A.5- Identifica as palabras como instrumento para a segmentación da escritura.  

 
BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA. 
 

E.A.1- Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, 

refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; seguindo modelos.  

E.A.2- Valora os textos da literatura galega como fonte de coñecemento da nosa 

cultura e como recurso de gozo persoal.  

E.A.3- Le de forma guiada, textos en silencio adecuados aos intereses infantís, 

para chegar progresivamente á autonomía lectora. 

E.A.3- Le de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos intereses infantís, 

para chegar progresivamente á expresividade lectora.  

E.A.5- Participa en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados á súa 

idade.  
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MATEMÁTICAS 

BLOQUE 1:PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

E.A.2.Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo, claro e 

ordenado no caderno e en calquera aspecto que se vaia traballar na área de 

Matemáticas.  

E.A.2.Toma decisións nos procesos de resolución de problemas valorando as 

consecuencias das mesmas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.  

BLOQUE 2: NÚMEROS 

E.A.1.Le, escribe e ordena números ata o 999.  

E.A.1.Identifica o valor de posición das cifras en situacións e contextos reais. 

E.A.1.Realiza correctamente series tanto ascendentes como descendentes.  

E.A.1. Identifica os números pares e os impares. 

E.A.2.Utiliza os números ordinais en contextos reais.  

E.A.3.Realiza cálculos numéricos coas operacións de suma e resta con e sen 

levada na resolución de problemas contextualizados.  

E.A.3.Resolve operacións con cálculo mental.  

BLOQUE 3: MEDIDA 

E.A.5.Coñece o quilómetro, o metro e o centímetro como unidades de medida de 

lonxitude.  

E.A.5.Coñece  o quilo, o medio quilo e o cuarto quilo como unidades de medida de 

peso.  

E.A.5.Coñece o litro, medio litro e cuarto litro como unidades de medida de 

capacidade  

E.A.6.Resolve problemas sinxelos de medida. 

E.A.7.Coñece a función e o valor das diferentes moedas e billetes do sistema 

monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en 

situación reais como figuradas.  

E.A.8.Usa e comprende o calendario.  

BLOQUE 4: XEOMETRÍA 
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E.A.10.Coñece os diferentes tipos de polígonos en obxectos do entorno inmediato. 

E.A.11.Recoñece corpos con formas cúbicas e esféricas en obxectos do entorno 

inmediato.  

BLOQUE 5:  ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

E.A.14.Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas.  

E.A.14.Resolve problemas contextuais nos que interveñen a lectura de gráficos. 

CIENCIAS SOCIAIS 

BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

E.A.2.Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento 

responsable, construtivo e solidario, valorando o esforzo e o coidado do material.  

E.A.3.Elabora algúns mapas mentais sinxelos como técnica básica de estudo.  

BLOQUE 2: O MUNDO NO QUE VIVIMOS 

E.A.5. Cita algún dos usos que o ser humano fai da auga e valora a súa 

importancia para os seres vivos. 

E.A.7. Identifica os elementos da paisaxe natural e urbana mais próxima. 

E.A.7.Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior.  

E.A.8.Cita algúns dos elementos básicos que conforman a paisaxe local e coñece 

as características máis significativa destes.  

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDADE 

E.A.11. Explica e valora as funcións que desempeñan algún dos servizos do 

Concello.  

E.A.11. Describe algunhas accións da cidadanía que contribúen ao 

desenvolvemento dunha convivencia pacifica  

E.A.12. Amosa unha actitude de aceptación e respecto ante as diferenzas 

individuais nos grupos aos que pertence e cos que convive, nos xogos e nas 

tarefas escolares.  

E.A.13. Explica oralmente algunhas festas, costumes, folclore...propias da escola, 

da cidade, da comunidade así como algunha obra que sexa moi representativa na 

contorna próxima.  
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E.A.15.Diferencia entre traballos na natureza, traballos nas fábricas e traballos 

que prestan servizos.  

E.A.16. Explica as normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e 

como peón ou peoa nos medios de transporte.  

E.A.16. Recoñece a importancia do coidado e limpeza da vía pública e dos seus 

elementos.  

BLOQUE 4: AS PEGADAS DO TEMPO 

E.A.17. Utiliza os conceptos temporais: pasado, presente e futuro nas conversas 

da vida cotiá.  

E.A.18. Coñece os instrumentos de medida do tempo e se inicia no seu manexo.  

E.A.19. Ordena cronoloxicamente distintas secuencias que indican a evolución no 

tempo de obxectos, persoas, feitos ou acontecementos sobre os que se 

investigou.  

E.A.19.Describe algún acontecemento vivido na familia, na escola, na súa 

contorna ou outros feitos próximos expresándoos con criterios temporais.  

E.A.20.Coñece a importancia que ten a conservación dos restos históricos para 

entender a historia da vida humana.  

CIENCIAS DA NATUREZA 

 
 BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 
 

E.A.1- Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e 

tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.  

E.A.2- Segue as instrucións que permiten executar unha acción. Por exemplo 

realizar un experimento ou seguir unha receita. 

E.A.2-Obtén conclusións sobre un feito ou fenómeno natural a partir da 

información recompilada. 

E.A.3- Busca e encontra a información solicitada, en fontes directas ou indirectas, 

sobre un feito concreto e a organiza de forma simple. 

E.A.5-Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta 

os compañeiros/as, o material e as normas de convivencia.  

E.A.7- Realiza de forma ordenada, segura e responsable os traballos  propostos. 

 

BLOQUE 2: O SER HUMANO E A SAÚDE 
 
E.A.1-2- Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros 

seres vivos. 

E.A.3- Recoñece a respiración e a nutrición como funcións vitais.  
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E.A.4- Recoñece e respecta as limitacións e posibilidades do seu  propio corpo e 

as dos demais. 

E.A.5- Verbaliza e comparte emocións e sentimentos propios e alleos.  

E.A.7- Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa 

propia saúde.  

E.A.8-9-10-Identifica os alimentos diarios necesario e aplica o menú semanal de 

parvas na escola. 

 

 BLOQUE 3: OS SERES VIVOS 
 
E.A.1- Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu 

contorno.  

E.A.2- Identifica e describe animais e plantas do seu contorno, empregando 

diferentes soportes.  

E.A.2- Nomea e clasifica con criterios elementais a partir da observación seres 

vivos do seu contorno adoptando hábitos de respecto.  

 
 
BLOQUE 4: MATERIA E ENERXÍA 
 
E.A.1- Identifica a presenza da auga e os seus estados na natureza.  

E.A.1- Identifica o aire como elemento elemental do medio físico. 

E.A.2- Valora e aplica usos responsables da auga na escola.  

E.A.3- Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola.  

E.A.4- Realiza experiencias sinxelas sobre os efectos da aplicación dunha forza 

en situacións da vida cotián.  

 
CONTIDOS BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 
 
E.A.1- Identifica e coñece a diversidade de máquinas do seu contorno e os 

beneficios que producen na vida cotiá. 

E.A.1- Coñece os oficios das persoas do seu contorno e valora a importancia de 

cada profesión, a responsabilidade e a contribución social, evitando estereotipos 

sexistas.  

E.A.2- Identifica os compoñentes e a enerxía empregados nos aparellos simples 

domésticos e escolares. 

E.A.3- Manexa obxectos simples de uso cotián identificando as situacións que 

poden xerar risco e estereotipos sexistas.  

E.A.4- Identifica e describe as partes dun ordenador durante o seu uso.  

E.A.5- Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso.  

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 
CONTIDOS BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

E.A.1- Describe calidades e características de materiais, obxectos e instrumentos 

presentes no contexto natural e artificial. 
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E.A.2- Recoñece as imaxes fixas e en movemento no seu contorno  e clasifícaas. 

E.A.3- Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as diferentes 

formas, cores e texturas.  

E.A.4- Representa de diferentes maneiras o espazo.  

E.A.5- Practica  o recorte, o pegado, o pintado, etc.  

 

CONTIDOS BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

E.A.1- Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as cores.  

E.A.1- Realiza correctamente algunhas mesturas de cores primarias.  

E.A.2- Utiliza o punto e a liña nas súas creacións. 

E.A.2- Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario, 

afectivo e social.  

E.A.3- Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal con limpeza e 

precisión.  

E.A.4- Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos.  

E.A.5- Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes.  

E.A.7- Coida o material e respecta as normas preestablecidas.  

E.A.8- Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a 

consecución dun fin colectivo.  

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

BLOQUE 1: A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 
E.A.2.Detecta en si mesmo/a sentimentos negativos e emprega estratexias 

sinxelas para transformalos.  

E.A.2.Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das  emocións.  

E.A.3. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración.  

E.A.5.Participa con interese na resolución de problemas escolares.  

E.A.5.Define e formula claramente problemas de convivencia.  

BLOQUE 2: A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS 
INTERPERSOAIS 
E.A.6.Expresa sentimentos e emocións.  

E.A.6. Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con amabilidade.  

E.A.8.Emprega diferentes habilidades sociais básicas.  

E.A.9.Identifica distintas maneiras de ser e actuar.  

E.A.9.Identifica necesidades dos compañeiros. 

E.A.10. Forma parte activa das dinámicas do grupo. 

BLOQUE 3:A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 
E.A.12.Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.  

E.A.12. Respecta as regras durante o traballo en equipo.  

E.A.13. Coñece as normas da aula e do centro. 

E.A.14.Escoita as razón das persoas coas que entra en conflito, compréndeas, na 

medida das súas posibilidades. 
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E.A.15.Respecta a igualdade de dereitos dos nenos e das nenas no xogo e no 

emprego dos xoguetes.  

E.A.16. Colabora con persoas do outro sexo en diferentes situacións escolares. 

E.A.16.Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo.  

E.A.17.Valora a importancia do coidado do corpo e a saúde e de previr accidentes 

domésticos.  

7. METODOLOXÍA XERAL 

7.1 Principios Metodolóxicos 

Os principios que orientarán a ensinanza serán: 

- Metodoloxía activa e globalizada: intentando integrar a todos/as na dinámica 

xeral da aula a través da súa participación continua  na dinámica da clase. 

- Motivadora: tratando de partir dos seus intereses, demandas e necesidades de 

cada momento. 

- Participativa: fomentando, no posible, os traballos en grupo para acadalo 

respecto e a colaboración entre todos/as. 

- Autónoma: a linguaxe será sinxela e clara na presentación dos contidos. As 

actividades estarán graduadas na súa dificultade e se fará énfase nos 

procedementos e técnicas de aprendizaxe para que os alumnos/as sexan o máis 

autónomos/as posibles. 

- Atenderá a formación en valores: incluíndo sempre que sexa posible temas 

transversais de contido cívico que leven á adopción de actitudes positivas sobre 

o coidado do seu corpo, a convivencia axeitada e a o respecto e conservación 

da natureza.  

- Atenderá á diversidade: tendo presentes os diferentes ritmos de aprendizaxe, 

as características evolutivas e os intereses particulares, deseñaranse as 

dinámicas precisas para respectalos na maior medida posible. 

- A colaboración coas familias:  será fundamental para intercambiar información 

e sumar esforzos de cara a integrarse todos/as no proceso educativo.   

7.2. Organización  dos espazos. 

A organización da aula non ben marcada por cuestións metodolóxicas, se non por 

cuestións sanitarias.  Co fin de garantir unha separación axeitada para a prevención da 

Covid-19, o alumnado ocupará unha mesa a unha distancia de 1,2 m do compañeiro/a 

do lado ou de diante ou atrás. 
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7.3. Horarios. 

Materias     2º nivel 

Galego ............................................................................... 4  

Castelán ............................................................................. 4  

Matemáticas ....................................................................... 5  

C. Sociais ........................................................................... 2 

C. Naturais ......................................................................... 2 

Lingua estranxeira ............................................................. 2  

Educación Física ................................................................ 2  

Relixión. ............................................................................. 2 

Valores Sociais e cívicos ................................................... 2 

Educación Artística ............................................... 2  

8. EDUCACIÓN TRANSVERSAL 

No DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, no seu 

Artigo 11, “Elementos transversais”, establécese  o seguinte: 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada 

curso, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e 

a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 

No segundo nivel ao longo do curso prestarase especial atención a : 

-Dereito á igualdade de oportunidades e non discriminación por razón de 

discapacidade. 

-Igualdade de xénero, evitando estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles 

que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de 

xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, 

transxénero e intersexual. 

-Non discriminación por ter unha determinada orientación sexual. 

-Prevención da violencia de xénero. 

-Igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social. 

-Fomento da autonomía, creatividade, o traballo en equipo, a confianza nun 

mesmo e o espírito crítico (Seguirase traballando no eido das emocións igual que 

o curso pasado) 
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-Seguridade viaria e prevención de accidentes de tráfico, en calidade de peón ou 

peoa, persoa viaxeira e persoa condutora de bicicletas. 

-Educación ambiental. 

9. AVALIACIÓN 

 A avaliación centrarase en todo aqueles aspectos que interveñen no proceso de 

ensinanza/aprendizaxe. 

 Por tal motivo, será esta unha avaliación formativa, global e continua, 

baseada na observación directa das condutas e do traballo diario do alumno/-a, 

tendo en conta os logros fixados para cada área. 

 Unha observación e unha análise que estarán recollidas a través de diversos 

procedementos: 

- A observación directa e sistemática, cun rexistro anecdótico persoal. 

- Análise das producións dos nenos/as (fichas, libros de texto, cadernos, 

producións orais, traballos de aplicación...) 

- Intercambios orais cos alumnos/as: diálogos  e entrevistas. 

 Non só se valorarán conceptos, senón que tamén avaliaremos (cunha 

importancia decisiva) os procedementos e actitudes do neno/a, polo que os criterios 

de cualificación serán os seguintes: 

- Probas de avaliación:60% 

- Traballo diario:20% 

- Actitude na aula e na escola: 20% 

 Segundo o momento en que realicemos a avaliación, podemos falar dunha: 

- Avaliación inicial, que é a que facemos ao comezo do curso escolar, cunha 

recollida de coñecementos previos dos alumnos/as que servirán de base para 

decidir o nivel en que deben desenvolverse as unidades de contidos do novo 

curso. 

- Avaliación formativa, que servirá de guía para os membros do proceso 

educativo (mestres, pais e alumnos/as). 

 Ao remate de cada trimestre, as familias terán unha información (por parte do 

profesor titor/a) o máis completa posible, sobre o rendemento do traballo e esforzo dos 

seus fillos/as. 

 Cabe destacar, neste apartado, que todo pai/nai poderá ter información do seu 

fillo/a, en calquera momento que o desexe facendo uso dos días de visita, previa 

petición. 
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- Avaliación final, que supón a análise derradeira dos resultados acadados 

durante o curso e que servirá para, nalgúns casos, decidir a promoción ou non 

promoción do alumno/a ao nivel seguinte. 

 Os informes para os nenos/as que van ás clases de PT, serán elaborados 

conxuntamente entre a profesora de Pedagoxía Terapéutica e o titor/a.  

9.1. Procedementos 

- Observación sistemática dos procesos de ensinanza/aprendizaxe. Pode ser: 

- Directa: Observación dos procesos nos que está o alumno presente. 

- Indirecta: A que se realiza sobre o resultado das tarefas que o alumno 

desenvolve. 

- Entrevista. Pode ser: 

- Estruturada (previamente preparada) 

- Informal (máis espontánea) 

- Probas escritas. 

- Cuestionarios ou intervencións orais. 

9.2. Instrumentos de Avaliación 

 
Os datos serán rexistrados en: 

- Listaxes de control. 

- Fichas de seguimento. 

- Escalas de estimación. 

- Anecdotario. 

9.3. Directrices e instrumentos para a realización da avaliación inicial 

En relación á avaliación inicial a Orde do 23 de novembro de 2007 sinala que: 

“Ao inicio de cada ciclo (coa desaparición dos ciclos coa LOMCE, suponse que 

esta avaliación inicial deberá realizarse ao inicio de cada nivel)  e durante o 

primeiro mes do curso escolar, a persoa titora realizará unha avaliación coa 

finalidade de adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar a progresión 

satisfactoria no seu proceso de aprendizaxe, incidindo na obtención de 

información sobre o grao de desenvolvemento das competencias básicas. Dita 

avaliación incluirá: 

 A análise dos informes persoais  da etapa ou curso anterior correspondentes a 

cada alumno/a  

  Información obtida das familias nas primeiras xuntanzas do curso  

 Os resultados recompilados das distintas actividades (probas escritas e orais), 

levadas a cabo nos primeiros días de escolarización en setembro 

 No caso de que algún alumno/a se incorpore con posterioridade ao inicio do 

curso, teranse en conta os mesmos criterios anteriores. 

 A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións 

relativas ao desenvolvemento do currículo nas programacións de aula, así 
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como para adoptar as medidas de apoio, reforzo e recuperación que se 

consideren oportunas para cada alumno/a. 

 Os datos rexistraranse en diversos instrumentos para a avaliación polo 

profesor, para o que se empregarán: 

 Instrumentos de observación: os diarios de clase e listas de control (para 

contidos e indicadores de desempeño vinculados ao dominio conceptual). 

 Instrumentos de interrogación: cuestionarios, inventarios, entrevistas… 

 Instrumentos de análise: análise de contidos, tarefas e test/probas elaboradas 

polos docentes. 

9.4. Avaliación do proceso de ensinanza 

A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso avaliaranse os 

seguintes indicadores: 

Práctica docente: 

- Organización e coordinación do equipo: Grao de definición. Distribución de 

responsabilidades. 

- Participación: ambiente de traballo e participación. Clima de consenso e 

aprobación de acordos. Implicación dos membros. Proceso de integración no 

traballo. Relación e implicación dos pais. Relación entre os membros da 

comunidade educativa. 

Proceso de ensinanza: 

- Planificación de tarefas: Dotación  de medios e tempos. Distribución de medios e 

tempos. Selección do modo de elaboración. 

(Avaliarase a programación conforme o especificado no punto 19 desta 

programación) 

9.5. Información ao alumnado 

Dado o carácter individualizado que ten a nosa metodoloxía, cada alumno/a , no 

momento no que se lle fan as correccións dos seus traballos orais ou escritos, recibirá 

por parte do profesor/a a explicación axeitada para que coñeza os seus erros e acertos. 

A medida que o alumnado vai mellorando na competencia de autonomía e 

iniciativa persoal iranse introducindo prácticas de autocorrección, dirixidas polo 

profesor/a; coa finalidade de facelos máis conscientes do seu propio traballo. 

Trimestralmente cada un recibirá un boletín informativo que levará a casa, 

seguindo o modelo establecido no Centro. 

 



           Programación do 2ºNivel 
Curso 2021/2022 

 

 

 

Páxina 21 
 

10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

10.1. Características. 

Neste curso, incorporáronse  2 alumnos/as novos/a, un na aula de 2º B e 
outro na aula de 2º C. Nesta última, escolarizarase tamén unha alumna que non 
promocionou o curso pasado. Para lograr unha rápida integración, 
desenvolveransense algunhas actividades de acollida durante os primeiros días. 

En 2º A, un alumno con nee recibe 7 horas semanais de apoio por parte da 
mestra de PT e 5 horas da especialidade de AL. Neste grupo, o curso anterior 
quedou pendente de valoración un alumno que presenta rotacismo e certas 
dificultades de aprendizaxe. Outro alumno, presentou a final de curso un informe 
de valoración realizado por un gabinete externo ao colexio e que o DO terá que 
contrastar. 

En 2º B, 4 alumnos/as recibirán 2 medias  sesións de apoio por parte da 
mestra de Audición e Linguaxe e 1 alumna recibirá dúas sesións de apoio por 
parte da especialista de PT. 

En 2º C, a alumna que permaneceu un ano máis neste nivel, presenta 
problemas na linguaxe e recibirá dúas horas de apoio  por parte da mestras de PT 
e dúas horas da especialidade de  AL. Tamén hai dous nenos pendentes de 
valorar desde o curso pasado, que precisarían do apoio da mestra de AL. 

10.2. Respostas aos distintos estilos de aprendizaxe. 

 Dado que un dos principios metodolóxicos é a atención á diversidade, en 

todo momento se terán presentes as características evolutivas e de aprendizaxe 

de cada un dos alumnos/as para adoptar con eles as medidas oportunas.  

 En primeiro lugar  realizarase unha atención o máis individualizada posible 

por parte de cada titor/a dentro da aula, para quen o precise, intentando que dese 

xeito  o alumno/a se adapte ao ritmo de aprendizaxe do resto do grupo, utilizando 

todas aquelas estratexias que a titora crea necesarias, co apoio e a orientación 

dos seus compañeiros/as de nivel así como coas suxestións que dende o 

departamento de orientación se aporten. 

 Manterase coas familias dos casos anteriores unha relación de 

comunicación  estreita coa finalidade de realizar estratexias conxuntas e levar a 

cabo un seguimento avaliativo máis continuo.   

 En segundo lugar, de non ser efectiva a medida anterior, proporase aos 

alumnos que o necesiten para que reciban reforzo educativo dentro da aula coa 

axuda doutro profesor de apoio  que entrará na aula para completar e axudar ao 

titor/a. 

 Por último, os casos máis preocupantes, proporanse para que sexan 

revisados pola orientadora do centro, previa autorización familiar e de esa forma 

poder crear as estratexias de intervención adecuadas, das que se informará 

puntualmente ás familias. 
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 Sempre que se contemple a necesidade de que o alumno/a teña que 

abandonar a aula  para recibir unha atención diferenciada á do resto do grupo, na 

aula intentarase que as actividades realizadas polos seus compañeiros/as non 

supoñan un avance de contidos e  polo tanto unha perda engadida de ritmo para 

o/a que sae.  

 En todo momento haberá unha comunicación continua entre a titora e o 

especialista para ir integrando no proceso educativo as necesidades e avances 

que se vaian producindo. 

10.3. Reforzo educativo e adaptación curricular 

Para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo,  poñeranse en marcha medidas de Reforzo Educativo ou de 

Adaptación Curricular se fose preciso. 

O Reforzo Educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade 

que afecta a elementos non prescriptivos do currículo, é dicir, á secuencia de 

contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, ós 

agrupamentos de alumnos e a todo aquilo incluído dentro do ámbito da 

metodoloxía. 

As medidas de reforzo educativo non suporán necesariamente medidas 

extraordinarias nin necesitarán de autorización para ser levadas a cabo, e 

realizaranse segundo se establece a continuación: 

a) Estarán dirixidas a aqueles alumnos e alumnas que coa modificación de 

elementos non prescriptivos do currículo poden seguir o proceso ordinario de 

ensino-aprendizaxe. 

b) Serán elaboradas polo profesor ou profesora que imparte a área ou 

materia na que o alumno necesita a medida de reforzo, co coñecemento do titor 

ou titora. Este comunicarallo ó equipo directivo e á familia do alumno ou alumna. 

c) O seu desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario e 

polo profesor ou profesora do alumno que imparte a área ou materia, coa 

colaboración, se é o caso, doutros profesionais. Esta colaboración non poderá 

substituír en ningún caso a actualización habitual do profesor. 

As medidas de reforzo educativo reflectiranse no expediente académico 

do alumno como RE. Farase constar cun comentario no informe correspondente 

ás familias. 

 

As Adaptacións Curriculares son as modificacións dun ou máis 

elementos prescriptivos do currículo, como son os obxectivos, os contidos e os 

criterios de avaliación, para atender as necesidades educativas dun alumno/a 

motivadas tanto por unha determinada dificultade persoal como polas súas 

capacidades excepcionais. 

O referente de toda adaptación curricular serán os obxectivos xerais de 

etapa, concretados no proxecto curricular do centro para cada ciclo (segundo 

establece a Orde  do 6 de outubro de 1995). Os obxectivos poderán pertencer, 

se é o caso, a outro ciclo ou etapa distinto do que curse o alumno obxecto de 

adaptación curricular. 
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Decidirase a conveniencia de elaborar unha adaptación curricular para un 

alumno/a, unha vez esgotadas outras medidas ordinarias de intervención 

educativa. Precisan de autorización da inspección. 

A elaboración e o desenvolvemento da adaptación curricular, agás casos 

excepcionais, levarase a cabo no contexto educativo ordinario. 

As Adaptacións Curriculares terán unha duración mínima dun ciclo 

educativo. 

A avaliación do alumno que siga unha adaptación curricular farase en 

función dos criterios de avaliación individualizados establecidos nela. 

Reflectirase como ACS no expediente académico do alumno ou alumna e 

no informe aos pais ou responsables. 

10.4. Programa de actividades de reforzo e recuperación de áreas pendentes. 

 

Posto que no grupo de 2º A hai 2alumnos/as que promocionaron cunha 

área suspensalevaranse a cabo un Programa de recuperación. No grupo de 2º C 

no que está escolarizada unha alumna que permaneceu un curso máis en 2º, 

levarase a cabo un Programa de reforzo. 

No desenvolvemento dos Programas de recuperación e reforzo 

especificaranse os obxectivos e contidos básicos da área que o alumnado deberá 

desenvolver, para o que se recollerán unha serie de actividades que serán 

planificadas polo mestre/a da área, este tipo de actividades desenvolverán os 

contidos da área que o mestre/a considera básicos e permitan ao alumnado seguir 

avanzando  na súa aprendizaxe e adquirir os coñecementos que faciliten acadar o 

nivel de desenvolvemento axeitado ao curso, esixirán maior repetición de 

contidos, a utilización de técnicas que fomenten a súa capacidade para aprender a 

aprender e acadar unha maior autonomía, dispoñer de máis tempo de execución 

dos exercicios, o uso de materiais que sexan significativos e motivadores para o 

alumnado. 

En definitiva propoñerase ao alumnado unha serie de actividades que 

faciliten o seu acceso a uns coñecementos que lle permitan cursar con 

aproveitamento as áreas que compoñen o currículo do curso no que está 

escolarizado. 

Dado que a metodoloxía proposta intenta ter en conta, na medida do 

posible, a atención individualizada, as titoras terán presente os ritmos avanzados 

que manifestan algúns alumnos/as da aula. Para eses casos elaborase un álbum 

de fichas con contidos de ampliación (das diferentes áreas traballadas) e xogos 

lingüísticos e matemáticos que lles axuden a mellorar nesas competencias. 
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11. LIBROS DE TEXTO E OUTROS RECURSOS 

 

Ademais dos libros de texto, para poñer en práctica todas as actividades 

programadas, na aula contarase con distintos materiais acordes ás áreas traballadas: 

- Materiaiscomo caderniños, fichas elaborados polos titores con contidos de 

reforzo ou ampliación… 

- Materiais funxibles como: lapis, pinturas, encerado, plastilina, libretas, papeis de 

seda, charol, continuo, cartolinas,... 

- Libro de lectura individual da editorial  SM así como libros da biblioteca de aula e 

da biblioteca do centro, onde acudirán unha vez a semana para realizar distintas  

actividades entorno aos libros. 

- Xogos de lectoescritura, quebracabezas, dominós, ábacos, regletas, moedas, 

etc. 

- Ordenador e encerado dixital, para fomentar o seu coñecemento e realizar 

actividadescomplementarias de lectura, cálculo, atención, observación, 

dedución, análise,etc. 

- Uso de material auditivo, radiocasetes, CD, para escoitar contos, poemas e 

cantigas. 

- Os recursos humanos incluirán a todo o grupo de mestres (titores e 

especialistas) do nivel, e todas aquelas persoas que en determinados momentos 

acoden ao centro para realizar actividades educativasou lúdicas 

complementarias (contacontos,  familiares, policías, bombeiros, etc.).  

12. ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN TICs 

Participarase naquelas que se programan no nivel para este curso escolar e que 

figuran no Plan Xeral Anual.Tamén se terán en conta as ofertas que vaian xurdindo ao 

longo do curso por si fosen de interese ou estiveran relacionadas coa materia ou os 

temas transversais, deixando así unha porta aberta á súa realización. 

13. AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

Como parte do proceso educativo e do desenvolvemento integral das 

distintas dimensións da personalidade do alumnado, dende o centro 

propoñeremos actividades complementarias e extraescolares. 
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As actividades complementarias son as que se realizan co alumnado en 

horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter 

diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan.  

 

As actividades extraescolares son as que, sendo organizadas polo centro e 

figurando na Programación Xeral Anual, aprobada polo Consello Escolar, 

realízanse fóra do horario lectivo. Son organizadas por equipos de nivel, ANPAS, 

outras asociacións, concello, etc… 

 

Entre os obxectivos que perseguen este tipo de actividades podemos destacar:  

 Completar a formación que reciben os alumnos/as nas actividades 

académicas. 

 Permitir a apertura do alumnado cara ao entorno físico e cultural que lle 

rodea. 

 Fomentar unha maior motivación e a participación activa do alumno en 

actividades de tipo cultural, de lecer e tempo libre. 

 Contribuír ao desenvolvemento de valores e actitudes axeitadas 

relacionadas coa interacción e o respecto aos demais, e o coidado do 

patrimonio natural e cultural. 

 Favorecer a colaboración e coordinación entre os distintos sectores da 

comunidade educativa. 

 Establecer vínculos entre o centro e aquelas institucións como fundacións, 

concellos e diversas entidades locais que desenvolven actividades culturais 

e deportivas. 

 

As saídas fóra do centro desempeñan un importante papel no ensino de todas 

as áreas ao facilitar a observación e o encontro co medio natural, social, cultural e 

laboral e os procesos e fenómenos que neles teñen lugar. O seu emprego 

favorecerá o desenvolvemento de contidos de interese para as diversas áreas 

curriculares, ademais de contribuír ao desenvolvemento de competencias básicas.  

 

Estas saídas deben ter: 

 Fins educativos, xa que deben servir para ampliar os coñecementos dos 

alumnos e obter una actitude nova que lle permita ir desenvolvendo 

aspectos relacionados con aprender a ser, aprender a coñecer, aprender a 

facer e aprender a facer e vivir xuntos. 

 Carácter motivador para que o alumno poida desenvolver a súa 

capacidade creativa e as súas propias alternativas para afrontar os 

problemas. 

 Carácter sensibilizador, ao favorecer unha maior apertura a outras 

realidades. 

 Carácter socializador xa que a saídadebe desenvolverse como actividade 

de grupo. 

Actividades complementarias e extraescolares que se poderán realizar ao 

longo do curso: 



           Programación do 2ºNivel 
Curso 2021/2022 

 

 

 

Páxina 26 
 

 Celebración de todas as conmemoracións recollidas na Orde do 19 de maio 

de 2021 polo que se aproba o Calendario Escolar. 

 Festas e celebracións: Samaín, Magosto, Nadal, Entroido,… 

 Visitas á contorna e a espazos naturais. 

 Asistencia a concertos e teatros realizados no Concello. 

 Saída de fin de curso a unha das illas do Parque das Illas Atlánticas se a 

situación epidemiolóxica o permite. 

A realización das saídas propostas, dependerá do custo e as posibles datas 

ofertadas. 

Aínda que non aparezan programadas, poderanse realizar todas aquelas que 

xurdan ao longo do curso e o equipo de profesores/as considere de interese 

pedagóxico ou aporten algo aos temas traballados na aula, sempre seguindo os 

requisitos legais para a súa realización. 

 

14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR DO 
CENTRO 

         As titoras do 2º nivel, consideran a lectoescritura como unha ferramenta 

fundamental na aprendizaxe, polo que intentarán, como xa se fixo o curso pasado, 

buscar todas as estratexias ao seu alcance para mellorala, a través dun Plan 

Lector.  

Dado o elevado número de alumnos do centro faise inviable a opción de 

que todos eles asistan ao mesmo tempo á biblioteca por iso o claustro acordou a 

proposta de que todos teñan  asignada dentro do seu horario unha sesión de uso 

da biblioteca. 

14.1. Obxectivos 

Este plan ten obxectivos comúns a tódolos niveis de primaria; atendendo ás 

características evolutivas da idade do nivel centrarase en: 

- Potenciar a comprensión lectora en todas as áreas do currículo. 

- Espertar o interese pola lectura e o goce persoal con ela. 

- Promover hábitos saudables no uso de libros e da biblioteca, utilizándoos como 

ferramenta tanto de consulta e de aprendizaxe como de gozo. 

- Ler de forma expresiva e con fluidez. 

- Ler de forma autónoma, con asiduidade, desenvolvendo unha actitude positiva 

como fonte de goce no tempo de ocio. 

-  Utilizar a lectura como motivación para a creación de exposicións tanto orais, 

escritas e plásticas o máis correctas posibles. 

- Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación como fonte de 

aprendizaxe,consulta e medio de expresión. 

- Informar ás familias da lexislación e das actividades a realizar intentando 

implicalas co seu apoio na consecución dos obxectivos propostos. 
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14.2. Contidos 

- O hábito de ler. 

- O pracer de ler. 

- A biblioteca como centro de encontro, documentación e recursos. 

- A expresión oral ,escrita e plástica como resultado da lectura. 

14.3. Temporalización 

 As titoras establecen un día á semana coincidindo coas áreas de galego 

oucastelán, despois do recreo, dedicando uns vinte minutosa actividades de animación 

á lectura e comprensión lectora. 

 Sempre que sexa posible ou resulte necesario irase á biblioteca, dentro das 

sesións que cada aula ten asignada. 

14.4. Actividades 

 Orientaranse ao fomento da lectura, da escritura e á comprensión: 

- Lectura individual e silenciosa. 

- Lectura colectiva guiada, en voz alta. 

- Uso normalizado da biblioteca. 

- Sesións de contacontos, protagonizados polo mestre e por eles mesmos. 

- Actividades de lectura comprensiva (acompañadas de fichas cuestionarios). 

- Formación e uso habitual da biblioteca de aula. 

- Escritura creativa (a partir dunha imaxe, unha música,...). 

- Fichas de lectura que incluirán actividades diversas: 

1. Texto motivador (descritivos, narrativos, expositivos…)  

2. Cuestionario de comprensión. 

3. Vocabulario. 

4. Actividades de atención. 

5. Actividades de investigación. 

6. Actividades de creación literaria. 

        - Contos da aula ou da biblioteca do centro (de duración quincenal, para  implicar 

ás familias) 

14.5. Recursos 

- Biblioteca de Centro. 

- Biblioteca de aula. 

- Fichas cuestionarios. 

- Cadernos de lectoescritura, e fichas de elaboración propia. 

- Ordenadores. 

- Material funxible. 
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14.6. Avaliación 

 Avaliarase trimestralmente, tanto a implicación dos alumnos como o 

desenvolvemento das actividades propostas. 

- Utilizaranse estratexias de control do proceso lector (velocidade, articulación, 

comprensión, entoación,...). 

- Valoraranse as realizacións orais, escritas e plásticas producidas.  

- Valorarase a capacidade de elixir textos adecuados á situación e 

desenvolvemento da autonomía persoal. 

- Valorarase o correcto uso dos materiais, como o seu aprecio. 

14.7. Os ambientes lectores 

A creación de ambientes propicios á lectura entre os alumnos non é 

materia banal, senón esencial e de complexas ramificacións. Nun sentido laxo, o 

termo ambiente engloba os espazos, os tempos, as accións e as vivencias dos 

participantes nos procesos educativos.  

Cada aula dispón dunha biblioteca, ben dotada e o máis confortable e 

acolledora posible, co fin de invitalos a gozar da lectura. 

Ademais deste espazo usarase a biblioteca de centro. Realizaremos  

visitas periódicas, para que se familiaricen co seu contido –andeis, carteleira, 

revisteiros, paneis informativos, etc– e practiquen as súas normas de uso e goce. 

Por exemplo, programando algunha actividade de solicitude de préstamo; 

xogando a colocar libros no seu lugar, a localizar obras, temas ou autores; a 

representar situacións e personaxes que descubramos, e incluso con sesións de 

contacontos ou lecturas dramatizadas nas que se crucen fragmentos e 

personaxes de distintas historias. Non nos serve unha biblioteca que sexa só un 

almacén de libros porque, sen deixar de transmitir os principios de respecto e orde 

que rexen a súa utilización, aspiramos a integrala no ambiente lúdico, participativo 

e motivador que alenta o proxecto de lectura. 

14.8. Implicación das familias no proxecto 

É indispensable buscar a colaboración das familias para que o plan lector 

non se limite ao ámbito escolar. A forma que usaremos para  darlles a coñecer o 

noso proxecto será  a través dunha  reunión informativa a principio de curso e 

outra ao final, así como reunión individuais en determinados casos.  Insistirase 

nos seguintes puntos: 

 Pais e nais deben ter presente que son uns modelos de conduta para os 

seus fillos e fillas. Se os pequenos os ven ler é máis fácil que valoren a 

lectura e a perciban como unha actividade cotiá. 
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 Debemos recordar, aínda que sexa evidente, que cada persoa ten os seus 

gustos e que non todos os libros teñen por que interesarlle. Nin sequera se 

é un bo lector. 

 Tampouco hai que formular a lectura como unha obriga e, menos aínda, 

convertela nun castigo. Ao contrario, pode ser unha escusa para compartir 

afeccións, para gozar xuntos contando historias e ler ou follear libros que 

lles resulten interesantes aos nenos. 

 É bo favorecer calquera tipo de lecturas adecuadas á súa idade e 

capacidades, desde cómics a revistas infantís, e non transmitir nunca a 

impresión de que ler é unha perda de tempo ou unha actividade tediosa. 

 A motivación lectora reforzarase se na casa hai libros de temática variada e 

comprometemos ao neno na ampliación da biblioteca doméstica e na 

constitución dunha propia. 

 Informaráselles que poden acudir á biblioteca do Concello e que deben 

animar aos seus fillos e fillas a coller libros da biblioteca do centro. 

 Insistirlles no importante que é lerlles contos aos seus fillos antes de durmir. 

Un cuarto de hora ou dez minutos de lectura en voz alta estimulan a 

afección polas historias que conteñen os libros. Aínda que pidan gozar 

reiteradamente daquelas que máis lles gustan ata aprendelas de memoria, 

é fácil espertar a súa curiosidade por novas obras folleándoas, observando 

as ilustracións, o título, etc. 

 Falarlle de que é posible asociar o acto de ler a moitos labores cotiáns. Por 

exemplo, o neno ou nena pode participar en tarefas como: 

-Axudar a escribir a listaxe da compra e a revisala na tenda ou no 

supermercado, ou descubrir os ingredientes e pasos dunha receita de 

cociña mentres se elabora. 

-Consultar a programación televisiva para escoller que quere ver, a decidir 

que filme escollemos para unha tarde de sábado ou de domingo, lendo en 

voz alta as sinopses que ofrecen algúns cines ou a carteleira de moitos 

xornais. 

 - Revisar un mapa de estradas ou o plano dunha poboación cando 

queiramos saber o lugar no que estamos, cal será a próxima vila ou rúa que 

acharemos ou a cantos quilómetros ou rúas estamos do noso destino. 

 -Ler en alto e comentar noticias curiosas ou as instrucións dun 

electrodoméstico ao poñelo en marcha... 

En fin, trátase de coordinarse e sumar esforzos para que os pequenos 

asocien a lectura a diversas actividades que realizan xunto aos seus seres máis 

próximos. 
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14.9. Conclusións 

              Unha das metas fundamentais que se persegue co plan lector é 

desenvolver competencias lectoras entre os nenos e nenas de 2º para conseguir 

que as interioricen, é dicir, que adquiran o costume de ler e se convertan en 

lectores estables. A idea é que os alumnos se acheguen aos libros deixándoos 

“falar”, aprendendo a “escoitar” o que din, e dialoguen con eles, xa que toda 

lectura é un acto interactivo que apela á sensibilidade, á imaxinación e á apertura 

de miras.  

Adecuándonos ao marco de actuación descrito, empezaremos 

sintetizando as intencións que nos moven en tres grandes bloques: 

Saber ler → Ensinar e reforzar competencias de lectoescritura. 

Querer ler → Estimular a motivación ou o gusto pola lectura. 

Poder ler → Xerar ambientes propicios á práctica lectora. 

Co fin de alcanzar esa meta  fundamental antes mencionada, teranse en 

conta os seguintes aspectos: 

 Os gustos e os intereses dos alumnos teranse en conta. 

 Transmitirase o pracer da lectura, así como o valor persoal e social 

de ser un lector autónomo. 

 Entenderase o acto lector como un estímulo que axuda a configurar 

a propia personalidade e superar conflitos ou problemas. 

 Xeraranse ambientes propicios para ler. 

Entre os obstáculos que se deben superar destacan os seguintes: 

 Contextos familiares que viven de costas á lectura. 

 Heteroxeneidade no grupo, tanto nas competencias lingüísticas 

como na súa relación cos libros. 

O “tópico popular” que considera a lectura como unha alternativa de lecer 

excesivamente seria, e incluso aburrida, que obriga a pensar pero non distrae 

- Valorarase o respecto dun clima lector axeitado. 

15. PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 Acordo co proxecto lingüístico do centro; constátase que hai unha situación  

favorable para a dinamización da lingua galega dentro do contexto escolar. 

 O proxecto ten como finalidade o fomento do uso do galego en todos os 

ámbitos, tanto dentro da escola como no seu contorno. 

 Partindo disto,  proporanse un conxunto de obxectivos nos que se engloban 

actividades  que promoven a cultura galega, o coñecemento do concello, a 
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educación para a paz e medioambiental e outras de interese pedagóxico- 

educativo. 

En relación a exposto, o nivel centrarase nos seguintes obxectivos: 

 Empregar o galego en todas as situación dentro do centro, así como no 

contorno: excursións, visitas, charlas, etc…(no caso de levalas a cabo)  

 Empregar a lingua galega en todas aquelas actividades relacionadas coas 

TIC . 

 Fomentar unha boa valoración e uso da lingua galega no ámbito social. 

 Partindo da normativa vixente, impartir en lingua galega as materias 

obrigatorias por lei. 

 Adoptar as medidas axeitadas para que o alumnado que non teña o 

suficiente dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as 

ensinanzas que se lle imparten. 

 No caso de atopar unha situación desfavorable no uso dalgunha das dúas 

linguas oficiais, poñeranse os medios para que o alumnado acade unha 

competencia lingüística axeitada en ámbalas dúas linguas. 

 

16. O PLAN DE CONVIVENCIA 

     O Plan de Convivencia do CEIP Santa Baia, nace coa finalidade depoñer en 

práctica accións que impulsen a adquisición de competencias e habilidades 

sociais que favorezan a resolución pacífica dos conflitos, fomenten o respecto 

entre todos os membros da comunidade educativa e contribúan á creación de 

hábitos máis democráticos, accións que, en definitiva, redunden na mellora do 

clima escolar.A mellora da convivencia no ámbito escolar do centro, debe ser 

tarefa na  que estean implicados todos os sectores da súa comunidade educativa, 

e constituír un eixe vertebral sobre o que dar resposta á complexidade que supón 

o traballo directo con alumnos e alumnas, que dada a súa idade non adquiriron 

aínda suficientes hábitos de convivencia, de respecto mutuo, e de participación 

responsable na vida do centro. 

16.1. Obxectivos 

 Manter e mellorar o clima de seguridade, respecto e confianza no centro, 

establecendo cauces e procedementos que faciliten aos diferentes sectores 

da comunidade educativa a expresión das tensións e as discrepancias, así 

como a resolución dos conflitos, de forma construtiva e non violenta, 

favorecendo a comunicación e a toma de decisións por consenso. 

 Promover a implicación de todos os sectores da comunidade educativa do 

noso centro, tanto nos procesos de reflexión como na adaptación e 

desenvolvemento deste Plan. 

 Incidir nunha  educación en valores que responda axeitadamente á cultura  

da paz, á interculturalidade, ás desigualdades de xénero, aos valores 

democráticos e cívicos…dende a perspectiva de que o mellor antídoto 

contra a violencia é unha boa educación afectivo-emocional e os 

comportamentos  pacíficos, tolerantes, cooperativos e solidarios. 
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16.2. Accións prioritarias para o segundo nivel 

 No 2º nivel as accións propostas baséanse fundamentalmente na 

comunicación  e na cooperación e céntranse nos ámbitos da prevención e da 

intervención.  Son as seguintes: 

 

 Manter e potenciar un clima de centro e de clase positivo 

- Participación do alumnado na elaboración de normas da propia aula, 

respectando os dereitos e os deberes establecidos no RRI. As sesións de 

titoría  poden ser un instrumento eficaz de participación. 

- Introdución á educación emocional. 

- Coñecemento das normas do centro e as consecuencias do seu 

incumprimento.  

- Fomento das boas relacións interpersoais nas aulas, sendo  moi importante 

o respecto ás diferenzas  de todo tipo. 

- Búsqueda de espazos e tempos para a convivencia entre o alumnado, 

especialmentepor medio das actividades complementarias e 

extraescolares, recreos,… 

 Potenciar a acción titorial 

- Asumir o compromiso de exercer  a titoría individual e de grupo, dentro da 

función docente,partindo do respecto á individualidade e o ritmo de cada un 

e principalmente para atender ao alumnado con necesidades educativas 

específicas, dentro do marco xeral do obxectivo de desenvolvemento 

integral de todas as capacidades do alumno, tanto as cognitivas coma as 

físicas, emocionais, morais e de relación cos demais. 

- Potenciar a figura do titor/a como mediador/a das relacións interpersoais. 

- Promover unha maior coordinación  do tirtor/a co equipo docente. 

 Implicación das familias 

       Para fomentar a colaboración entre o centro e as familias é importante: 

- Que o centro  ofreza apoio, asesoramento, dispoñibilidade de recursos, 

materiais e instalacións e facilitar horarios de reunións . 

- Ofrecer propostas reais de colaboración: visitas culturais, axuda en 

celebracións, visitas aos seus centros de traballo…(sempre que se leven a 

cabo). 

- Desde o segundo  nivel, fomentaremos a colaboración centro-familia sobre 

todo a través de reunións. Realizaranse reunións grupais  a principio de 

curso, e sempre que se considere preciso, e reunións individuais cando que 

o titor/a ou pai/nai o crea convinte.Nas reunións, tanto grupais como 

individuais débese: 

 Programar os contidos das mesmas. 

 Pedir  información  aos pais e nais sobre aspectos relacionados cos 

fillos. 

 Sensibilizalos sobre a importancia da colaboración co profesorado             

baseada na confianza e o respecto. 

 Transmitirlles os valores que se van a traballar  para promover que  se 

leve na casa unha mesma liña. 
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 Utilizar o traballo cooperativo: 

Sempre que sexa posible incluiranse traballos cooperativos, tanto en gran 

grupo como en grupos pequenos que faciliten a integración e estimulen a 

comunicación e a participación. A maior parte dos alumnos/as que aprenden deste 

xeito melloran en aceptación sen prexuízos, respecto  aos demais e colaboración. 

 

17. NECESIDADES DE MATERIAL 

Para este curso 2021–2022, solicitamos o seguinte material: 

 Pintado de aulas. 

 Diferentes materiais didácticos: cadeiras de rodas para as mestras, mobles 

con andeis, xogos educativos, libros de lectura para  a biblioteca de aula,... 

. 

18. PROPOSTAS DE MELLORA INCLUíDAS NA MEMORIA FINAL 
DE NIVEL 

 

Acordo coa memoria final, este curso teremos en conta  a propostas 

seguinte: 

 Priorizar a atención do alumnado con nee por parte de mestres 

especialistas en PT ou en AL.  

 Cando un aula precise do apoio de mestres titores, procurar que sexa 

realizado polo menor número de mestres/as posible. 

19. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

A avaliación será continua e o nivel revisará trimestralmente o grao de adecuación 

dos seguintes indicadores para realizar as modificacións oportunas: 

-Metodoloxía empregada. 

-Procedementos  de avaliación e criterios de cualificación.  

- Relación entre os estándares de aprendizaxe e a consecución das competencias 

clave. 

- Adecuación dos contidos en relación aos indicadores de logro establecidos. 

-Medidas de atención á diversidade. 

-Actividades complementarias e extraescolares, en relación cos obxectivos 

propostos. 

Na avaliación final terase en conta que: 
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- Deben impartirse ao longo do curso, como mínimo, o 80% dos contidos 

programados. 

- Que o 70% do alumnado do grupo debe superar os criterios de avaliación. 

De non ser así, deberanse introducir os cambios ou correccións que se 

estimen oportunos para incluílos na programación do seguinte curso. 
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1. INTRODUCIÓN: REFERENCIAS  LEXISLATIVAS 

 

A seguinte programación de nivel de terceiro de primaria baséase en: 

 Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOE-LOMCE, texto 

consolidado). 

 LOMLOE 3/2020, 29 de decembro pola que se modifica a lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de 

educación. 

 Orde do 9 de xuño do 2016, regula a evaluación e promoción do alumnado que cursa educación 

primaria na comunidade autónoma de Galicia 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de Educación Primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Resolución de 1 de setembro do 2021 polo cal se regula o Protocolo de Adaptación ao contexto 

COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021/2022. 

 Orde do 19 de maio do 2021 polo que se regula o calendario escolar para o curso 2021-2022. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: CARACTERÍSTICAS DO CENTRO ESCOLAR 

 

O Centro escolar foi construído a finais dos setenta e inaugurado no curso 79/80. Está situado na 

Avda. Compostela nº 48, que desemboca no paseo marítimo xunto á praia. 

 O edificio consta de: Planta baixa e dous andares. No curso 98/99 créase un novo anexo para acoller 

ós/ás nenos/as de Infantil e, ademais, refórmase o edificio inicial suprimíndolle as barreiras arquitectónicas 

existentes e creando novos servizos (ascensor, servizo de diminuídos, rampla de acceso....). 

Na actualidade o centro ofrece ós seus alumnos un servizo de catering servido polo Restaurante Chicolino 

e xestionado pola ANPA do centro, así como servizo de transporte privado pertencente a compañía 

Outeiral e unha liña da Xunta con transporte residual que fai o percorrido dende Saltiño, Brión, San, 

Barraña… 

O Centro conta, ademais do anteriormente dito, cun proxecto lector, cun plan de integración das 

TICs, observatorio de convivencia, comisións e equipos de dinamización, actividades extraescolares 

programadas pola Anpa, Concello e o propio centro. 

O horario de xornada única abarca dende as 8:45 h ata as 13:45 h, coas adaptacións estipuladas 

no Plan de Adaptación á situación COVID-19, e no Programa de Acollida, ambos iniciados no curso 

2021/2022. 

En canto ós recursos humanos contamos cos órganos de goberno unipersoais, colexiados, de 

coordinación docente, así como persoal non docente (conserxe, administrativa, coidadora...). 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN: CONTORNA E ÁMBITO DE INFLUENCIA 

 

O Colexio Santa Baia escolariza fundamentalmente a alumnos do centro urbano de Boiro.  

Posúe Boiro unha salientable densidade de poboación, 205 habitantes/km² que repercute na 

matrícula do Centro.  

A actividade laboral dos/das país/nais está maioritariamente dedicada ao sector servizos, á pesca, 

marisqueo, industria conserveira e textil, e construcción, con importancia dos contratos temporais. Pais e 

nais traballan tamén pequenas parcelas dedicadas ao cultivo de vides, patacas, millo, etc. 

En xeral o nivel socioeconómico e cultural é medio. 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN: CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DO ALUMNADO DE 3º 

NIVEL 

 

As peculiaridades máis relevantes dos alumnos e das alumnas deste nivel, que van condicionar 

de xeito decisivo a intervención docente na aula, son as seguintes: 

Desenvolvemento afectivo 

a)  Estabilizan o control emocional e asentan e melloran os seus sentimentos. 

b)  Inician a súa independencia respecto dos referentes máis significativos, de camiño cara á autonomía. 

Desenvolvemento psicomotor 

a)  Coñecemento e dominio do esquema corporal. 

b)  Coñecemento e dominio das condutas motrices de base. 

c)  Coñecemento e dominio das condutas neuromotrices. 

d)  Coñecemento e dominio das condutas perceptomotrices. 

e)  Coñecemento e dominio da psicomotricidade grosa e da fina. 

O dominio da psicomotricidade vai permitir mellorar substancialmente a comprensión e a expresión 

de diferentes linguaxes, particularmente da escrita. 

Desenvolvemento cognitivo 

a)  Encóntranse ao principio no mesmo estadio evolutivo-madurativo de desenvolvemento intelectual que 

na etapa anterior, pero cada vez necesitan menos manipular para a formación de conceptos e a súa 

categorización, co cal se nota maior nivel. 

b)  A intelixencia é cada vez máis operativa e lóxica. 

c)  A realidade pasa a ser máis obxectiva progresivamente. 

d)  Dominan o manexo de símbolos e signos de códigos convencionais, o que favorece a capacidade de 

representación e a aprendizaxe da lingua escrita, a numeración, a representación espacial e gráfica, e a 

lectura da imaxe. 

e)  Pasan da explicación por xustaposición (organizando e explicando a totalidade en fragmentos sen 

conexión coherente) á lóxica (por categorías socialmente elaboradas e facilitadas polos adultos). 
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f )  Incrementan a capacidade de introspección, co que o pensamento é cada vez máis causal e comeza a 

ser máis analítico e dedutivo. 

g)  Experimentan un cambio cualitativo no modo de organizar a realidade. 

h)  Manifestan maior curiosidade intelectual. 

i )  Consolidan a noción de conservación. 

l )  Observan cambios en situacións e fenómenos do mundo físico e poden describilos, comparándoos e 

establecendo relacións de diferenzas e semellanzas. 

m)  Afianzan a diferenza entre os feitos e fenómenos físicos e os psicolóxicos. 

n)  Exploran as características dos materiais que utilizan. 

ñ)  Utilizan cada vez mellor as estratexias da linguaxe, o estudo, a atención e a memoria comprensiva. 

o)  Melloran substancialmente o seu coñecemento, operando mellor de maneira progresiva. 

p)  Desenvolven a metacognición a través da autorregulación da súa actividade. 

q)  Incrementan a capacidade lingüística, xa que consolidan a lingua materna e ofrecen a posibilidade de 

ensinarlles unha segunda lingua. 

En xeral, reafírmanse as adquisicións da etapa anterior e poténcianse novos desenvolvementos 

que serán básicos para a seguinte, onde se culminará o período das operacións concretas, introdutorio das 

operacións formais, que leva á autonomía persoal. 

Desenvolvemento da personalidade 

a)  Asentan a súa identidade, xa que estabilizan e melloran as características da anterior etapa: o 

autoconcepto, a autoestima, a eficacia e a estima dos demais. 

b)  Regulan o carácter. 

c)  Manteñen a latencia sexual. 

d)  Desenvolven unha gran capacidade de esforzo e entusiasmo. 

Aumentan as súas posibilidades, pois asentan e melloran o autoconcepto, a autoestima, a eficacia 

e o carácter. 

Desenvolvemento social 

a)  Interésanse pola cooperación e a participación. 

b)  Desenvolven a capacidade para aceptar o punto de vista dos demais (redución do egocentrismo). 

c)  Descobren intereses comúns, relaciónanse aínda máis cos demais, respectan as normas e toman 

decisións conxuntas. 

d)  Adquiren paulatinamente máis autonomía. 

e)  Intégranse progresivamente noutros ambientes sociais fóra do ámbito familiar. 

f )  O grupo de iguais comeza a ser moi importante para eles. 

g) A partir de intereses comúns, intensifican as relacións cos demais e establecen lazos profundos de 

amizade. 
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Todos estes aspectos evolutivos inflúen de maneira significativa no tipo de obxectivos e actividades 

que vamos a prantexar na nosa programación, partindo así das características dos nosos alumnos e 

alumnas para levar a cabo o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

5. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL NO 

CURSO ACADÉMICO 2021/2022 

 

Durante a primeira esegunda semana do mes de setembro realizaremos co alumnado diferentes 

tipos de probas e tarefas a modo de avaliación inicial, de cara a unha organización curricular que garanta a 

consolidación, adquisición, reforzo ou apoio das aprendizaxes. 

En función dos resultados obtidos nas probas de avaliación inicial a realizar a primeira e segunda semana 

do curso 2021/2022, así como da análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior, 

establécese o noso punto de partida para o deseño da nosa programación. 

6. ÁREAS EDUCATIVAS: CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE PARA O CURSO 2021/2022 . 

 

ÁREAS DE LINGUA GALEGA E LENGUA CASTELLANA 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): O coñecemento de estratexias comunicativas nunha 

lingua ou entre linguas favorece a expresións oral, escrita e de signos, ao través do coñecemento das 

regras que as rexen. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT):A linguaxe, como 

conxunto de signos, está estreitamente ligada deste xeito ao razoamento matemático. Por outra parte, 

a comprensión lingüística favorece a resolución de problemas matemáticos. Comprensión, razoamento 

e resolución, encóntranse na base do método científico e do uso da tecnoloxía. 

Competenciassociais e cívicas (CSC): A lingua pertmite formular preguntas, elaborar plans, obter e 

organizar información, emprender procesos ou comunicar conclusións, todas elas destrezas básicas 

desta competencia.Por outra parte, o uso da lingua é a base da comunicación social e inflúe na 

integración no contorno. Valórase a realidade plurilingüe, todas as linguas son ferramentas de 

comunicación. 

Competencia dixital (CD): A busca e tratamento da información e de distintos recursos baséase na 

linguaxe, e favorece a transmisión daquela en diversos soportes. 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): A lingua é un elemento cultural por sí 

mesmo e contribúe á comprensión das distintas linguaxes artísticas. 

Competencia de aprender a aprender (CAA): A linguaxe é elemento organizador e de adopción de 

estratexias de primeira orde. 
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Competencia ensentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): A elaboración de plans, tomas de 

decisión, etc, baséanse na comunicación interior do individuo, e proporcionan habilidades de 

comunicación social eficaces. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): A linguaxe matemática contribúe á comprensión das 

distintas mensaxes comunicativas e fai posible a transformación da información escrita en gráfica ou 

numérica, ou viceversa. Ademáis amplíase o léxico propiamente matemático. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): Proporciona 

ferramentas para enforntarse á resolución de problemas da vida cotiá (medidas, probabilidade…), así 

como unha actitude reflexiva e crítica na busca de solucións. 

Competencias sociais e cívicas (CSC):Axuda a describir, percibir, interpretar e representar o entorno 

(concepción espacial, orientación…), ao través do coñecemento de medidas, xeometría ou 

representacións gráficas da información.As matemáticas son parte fundamental no funcionamento do 

noso mundo, e por elo, da participación social e comprensión das realidades económicas, política, etc. 

Competencia dixital (CD): A área ten un papel importante na contribución ao desenvolvemento desta 

competencia ao través da representación numérica, de táboas, gráficos, todos eles xeitos de 

comunicación diferente ó lingüístico. 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): A participación social ao través das 

matemáticas axuda tamén á protección do patrimonio e á creatividade cultural (códigos cifrados, 

arquitectura –xeometría e proporcións-, etc.). 

Competencia de aprender a aprender (CAA): A sistematización do traballo na busca de distintas 

solucións, a perseveranza, a aceptación de erros, etc., son todos eles valores incluídos na área na 

procura do desenvolvemento desta competencia, ao través do cálculo mental, resolución de 

problemas, medicións… 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): O control das emocións é parte 

importante no traballo matemático de resolución de problemas de todo tipo, o que beneficia a 

planificación e confianza e seguridade en sí mesmo/a. 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): A área contribúe ao uso da linguaxe como instrumento 

de expresión e comunicación oral e escrita. Beneficia o aumento do vocabulario e mellora a 

lectoescritura e a comprensión. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT):Utilízanse 

ferramentas, conceptos e procedementos matemáticos, como medidas, táboas, gráficos, etc. 

Competencia sociais e cívicas (CSC):A área contribúe á percepción do espazo físico e á integración 

social nel, así como á súa valoración. Permite tamén a alfabetización científica e os hábitos saudables. 
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Competencia dixital (CD): Incídese na alfabetización dixital e na obtención de información, coa 

pertinente interpretación e comunicación da mesma en diversos soportes (dixitais, cartográficos, 

esquemas…). O uso do libro dixital tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia, e desde ela 

contribúese á adquisición dunha actitude crítica, responsable e reflexiva. 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): A defensa do patrimonio é un dos valores 

aos que se contribúe desde a área, co recoñecemento das manifestacións culturais en relación coa 

diversidade. 

Competencia de aprender a aprender (CAA): A área favorece a curiosidade e as ansias de 

investigación, coa conseguinte obtención de información e o seu trato. 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Esa obtención de información 

incide no desenvolvemento da autonomía, promovendo a capacidade de toma de decisións, a 

perseveranza ou a autocrítica entre outras cualidades. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

Competencia en comunicación lingüística(CCL): A área contribúe ao uso da linguaxe como instrumento 

de expresión e comunicación oral e escrita. Beneficia o aumento do vocabulario e mellora a 

lectoescritura e a comprensión. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): Utilízanse 

ferramentas, conceptos e procedementos matemáticos, como medidas, táboas, gráficos, etc. 

Competencia sociais e cívicas (CSC): A área contribúe á percepción do espazo físico e á integración 

social nel, así como á súa valoración. Permite tamén a alfabetización científica e os hábitos 

saudables.Favorécese ademáis a integración social nas relacións próximas e nos ámbitos xeográficos 

local, comarcal, autonómico, estatal e mundial, desenvolvendo actitudes de diálogo, resolución de 

conflitos ou aceptación do diferente. 

Competencia dixital (CD): Incídese na alfabetización dixital e na obtención de información, coa 

pertinente interpretación e comunicación da mesma en diversos soportes (dixitais, cartográficos, 

esquemas…). O uso do libro dixital tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia, e desde ela 

contribúese á adquisición dunha actitude crítica, responsable e reflexiva. 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): A defensa do patrimonio é un dos valores 

aos que se contribúe desde a área, co recoñecemento das manifestacións culturais en relación coa 

diversidade. 

Competencia de aprender a aprender (CAA): A área favorece a curiosidade e as ansias de 

investigación, coa conseguinte obtención de información e o seu trato. 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Esa obtención de información 

incide no desenvolvemento da autonomía, promovendo a capacidade de toma de decisións, a 

perseveranza ou a autocrítica entre outras cualidades. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): Na educación da mirada, o diálogo e a comunicación 

son fundamentais. Adquírese terminoloxía específica e promóvense linguaxes distintas á oral ou a 

escrita. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT):Utilízanse elementos 

matemáticos como medidas, orde espazo-temporal… 

Competencia sociais e cívicas (CSC):Favorécese o coñecemento do corpo e do entorno (formas, cores, 

luz…). Por outra parte, as distintas solucións estéticas inciden no coñecemento das agresións á 

calidade de vida e ao medio en xeral.Tamén se promoven o respecto ás distintas culturas e a defensa 

do patrimonio. 

Competencia dixital (CD): Os procesos relacionados coas artes redundan tamén no uso da tecnoloxía 

como ferramenta de produción artística. 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): Familiarízase ao alumnado coa arte como 

xeito de expresión e de lecer. Coñécense técnicas e recursos artísticos e promóvese a creatividade. 

Competencia de aprender a aprender (CAA): A manipulación das distintas técnicas e recursos favorece 

a reflexión e a exploración sensorial, aceptando os propios erros e buscando información. 

Competencia ensentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): A exploración e indagación de 

técnicas e recursos favorece a orixinalidade persoal e a posta en práctica de iniciativas e solucións 

diversas, ao través dunha metodoloxía activa. 

 

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): A área contribúe ao uso da linguaxe como instrumento 

de expresión e comunicación oral e escrita. Beneficia o aumento do vocabulario e mellora a 

lectoescritura e a comprensión como xeito de integración social. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): Utilízanse 

ferramentas, conceptos e procedementos matemáticos, como medidas, táboas, gráficos, etc. 

Competencia sociais e cívicas (CSC): A área contribúe á percepción do espazo físico e á integración 

social nel, así como á súa valoración. Permite tamén a alfabetización científica e os hábitos saudables. 

Favorécese ademáis a integración social nas relacións próximas e nos ámbitos xeográficos local, 

comarcal, autonómico, estatal e mundial, desenvolvendo actitudes de diálogo, resolución de conflitos 

ou aceptación do diferente, en aspectos como a educación viaria ou a non discriminación por raza, 

relixión ou sexo. 

Competencia dixital (CD): Incídese na alfabetización dixital e na obtención de información, coa 

pertinente interpretación e comunicación da mesma en diversos soportes (dixitais, cartográficos, 

esquemas…).  
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Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): A defensa do patrimonio é un dos valores 

aos que se contribúe desde a área, co recoñecemento das manifestacións culturais en relación coa 

diversidade. 

Competencia de aprender a aprender (CAA): A área favorece a curiosidade e as ansias de 

investigación, coa conseguinte obtención de información e o seu trato. 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Esa obtención de información 

incide no desenvolvemento da autonomía, promovendo a capacidade de toma de decisións, a 

perseveranza ou a autocrítica entre outras cualidades. 

 

ÁREA DE LINGUA GALEGA 

Obxectivos e competencias 

 

 Mellorar a comprensión lectora mediante a formulación de preguntas durante a lectura (CCL, CAA, 

CSIEE) 

 Aumentar o vocabulario propio como xeito de desenvolvemento da imaxinación (CCL, CCEC) 

 Producir textos orais e escritos coa fin de mellora na comunicación, ao través do enriquecemento 

do vocabulario e a corrección gramatical (CCL) 

 Ordear mentalmente a información de cara á transmisión correcta de textos, a nivel oral ou escrito 

(CCL, CMCT) 

 Empregar correctamente os signos de puntuación (CCL) 

 Transformar mensaxes numéricas ou gráficas en mensaxes orais, como xeito de desenvolvemento 

mental (CCL, CMCT, CAA) 

 Recoñecer a importancia da concordancia no número cara unha utilización correcta da lingua (CCL) 

 Valorar a importancia da corrección ortográfica (CCL) 

 Aplicar a produción de textos orais e escritos a situación da vida real (CCL, CSC) 

 Pór en relación a linguaxe, como conxunto de signos que é, co razoamento matemático (CMCT) 

 Favorecer a comprensión de problemas matemáticos (CCL, CMCT) 

 Coñecer a realidade que nos rodea ao través das distintas mensaxes orais e escritas (CCL, CSC, 

CMCT) 

 Usar as TIC para obter información (CD, CMCT, CAA) 

 Inculcar actitudes de respecto aos demais por medio dunha linguaxe non discriminatoria (CSC) 

 Utilizar a linguaxe como medio de resolución de conflitos (CSC) 

 Promover hábitos saudables ao través da lectura de textos informativos (CSC, CSIEE) 

 Recoñecer nas diferentes lecturas valores positivos (CSC, CCL) 

 Aceptar as diferenzas culturais e lingüísticas das persoas (CSC) 

 Comprender e producir mensaxes con diferentes tipos de interlocutores (CSC, CCL) 
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 Respectar as opinións dos compañeiros e compañeiras (CSC) 

 Valorar a lingua como instrumento de creación artística, ao través de contos e poesías (CCL, 

CCEC) 

 Mellorar a linguaxe escrita mediante o uso de distintos recursos gráficos (CCL, CCEC) 

 Valorar a parte popular das linguas, tanto desde o punto de vista exclusivamente lingüístico, como 

literario, de cara á conservación das tradicións propias e as de outras culturas (CCL, CSC, CCEC) 

 Procurar o gusto pola estética lingüística (CCEC) 

 Realizar xogos creativos a partir do uso da lingua (CCEC, CSIEE) 

 Comparar distintos textos informativos de cara ao coñecemento das distintas realidades culturais, 

de cara a promover o respecto polas mesmas (CSC, CCEC, CCL) 

 Potenciar a curiosidade como xeito de aprendizaxe, mediante a formulación de preguntas durante a 

lectura (CAA, CSIEE) 

 Mellorar a capacidade de aprendizaxe mediante a potenciación da memoria, ao través da 

memorización de poesías, trabalinguas, etc. (CAA, CSIEE) 

 Seleccionar a información en distintos tipos de textos e carteis (CAA, CSIEE) 

 Ampliar o vocabulario a partir dun contexto adecuado no tratamento dos distintos temas do 

currículo (CCL, CAA) 

 Realizar resumos e esquemas de cara ao desenvolvemento da capacidade de exposición oral e 

escrita (CAA, CCL, CSIEE) 

 Utilizar axeitadamente os tempos verbais para mellorar a calidade das mensaxes (CCL, CAA) 

 Promover unha actitude de consulta do dicionario (CAA, CSIEE) 

 Procurar unha actitude de autocorrección (CAA, CSIEE) 

 Buscar información de diferentes xeitos, de cara a desenvolver habilidades de traballo 

independentes (CAA, CSIEE) 

 Expresar razoamentos propios que permitan a resolución de problemas (CAA, CSIEE) 

 Desenvolver os hábitos lectores como recurso de ocio (CAA, CSIEE, CSC) 

 Anotar os erros cometidos de cara á procura dunha actitude de mellora (CAA, CSIEE) 

 Manexar distintos medios de comunicación (CAA, CSIEE, CSC) 

 Desenvolver a habilidade de formular preguntas a distintas persoas e en distintos contextos cara o 

progreso intelectual propio (CAA, CSIEE) 

 

Secuencia de Contidos por bloques. Temporalización. 

1. Comunicación oral. Falar e escoitar: 

a. Comprensión de textos orais sobre feitos significativos 

b. Produción de textos orais sinxelos, con elaboración de resumos e exposicións 
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c. Formas básicas da comunicación oral segundo a intención comunicativa (a conversa telefónica, o 

conto, a lenda, o recitado de poemas,…) 

d. Elementos lingüísticos que acompañan a comunicación oral: a expresividade. 

e. Formas da tradición oral de Galicia: os trabalinguas, as adiviñas, os chistes… 

f. Os elementos da comunicación non verbal (sons, xestos…) 

g. Actitude de escoita adecuada, respectando turnos e opinión 

h. Participación nas situacións comunicativas 

 

2. Comunicación escrita. Ler: 

a. Comprensión da información relevante en textos 

b. Contrastes de información 

c. A linguaxe en interacción coa música: recitado de poemas, dramatizacións, representacións de 

contos,… 

d. Os medios de comunicación escritos: periódicos, revistas. 

 

3. Comunicación escrita. Escribir: 

a. Uso de estratexias de planificación 

b. Respecto polas normas ortográficas 

c. Peculiaridades da comunicación escrita: posibilidade de comunicación con interlocutores non 

presentes, permanencia, fixación do pensamento, posibilidade de revisión,… 

d. A necesidade da comunicación escrita como medio privilexiado de diversión, formación e 

información (xeroglíficos, xogos de palabras, o diccionario,…) 

e. Diferentes tipos de textos escritos: a narración, o conto, o cómic, a descrición (de obxectos e de 

persoas), a noticia periodística,… 

f. Diferentes soportes de linguaxe escrita: cartas, carteis, periódicos,… 

 

4. Coñecemento da lingua: 

a. A comunicación. 

b. A oración. Tipos. Suxeito e predicado. 

c. O nome: común e propio, individual e colectivo. O xénero e o número. 

d. O adxectivo. Os determinantes. O pronome persoal. O verbo. 

e. Tipos de textos e estructuras de cada un deles: narración, descrición, poesía, teatro,… 

f. Normas ortográficas: acentuación, ditongos, maiúsculas, palabras dificultosas, abreviaturas e 

siglas. 

g. O significado das palabras: polisémicas, familias de palabras e campos semánticos, palabras 

derivadas e compostas (prefixos e sufixos). 

h. A situación lingüística de Galicia. 



 

 
14 

i. A necesidade da normalización e de normativización. 

j. A realidade plurilingüe e pluricultural, do estado e do mundo, como expresión de diversidade e 

riqueza. 

 

5. Educación literaria: 

a. Valoración da literatura como fonte de creatividade e gozo persoais 

b. Literatura oral popular galega 

c. Lectura e comentario de obras literarias de variados xéneros e en galego adecuadas á idade e 

intereses do alumnado 

 

Temporalización 

Os contidos estruturaranse ao longo do curso en 12 unidades didácticas. Cada unidade traballarase 

durante 2-3 semanas, correspondéndose 4 unidades por trimestre, tendo en conta unha flexibilización 

ao respecto no caso particular de cada aula, e en función da súa diversidade. 

O mes de setembro adicarase a tarefas de repaso do curso anterior, o que permitirá a avaliación 

inicial dos alumnos, mentres que o de xuño se destinará ao repaso do curso actual. 

 

Criterios de avaliación en relación coas CC 

 Mellorar a comprensión lectora mediante a formulación de preguntas durante a lectura (CCL) 

 Aumentar o vocabulario propio como xeito de desenvolvemento da imaxinación (CCL) 

 Producir textos orais e escritos coa fin de mellora na comunicación, ao través do enriquecemento 

do vocabulario e a corrección gramatical (CCL) 

 Ordear mentalmente a información de cara á transmisión correcta de textos, a nivel oral ou escrito 

(CCL, CAA) 

 Empregar correctamente os signos de puntuación (CCL) 

 Transformar mensaxes numéricas ou gráficas en mensaxes orais, como xeito de desenvolvemento 

mental (CCL, CSIEE) 

 Recoñecer a importancia da concordancia no número cara unha utilización correcta da lingua (CCL) 

 Valorar a importancia da corrección ortográfica (CCL) 

 Aplicar a produción de textos orais e escritos a situación da vida real (CCL, CSC)  

 Coñecer a realidade que nos rodea ao través das distintas mensaxes orais e escritas (CSC, CMCT) 

 Usar as TIC para obter información (CD) 

 Inculcar actitudes de respecto aos demais por medio dunha linguaxe non discriminatoria (CSC) 

 Utilizar a linguaxe como medio de resolución de conflitos (CSC) 
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 Promover hábitos saudables ao través da lectura de textos informativos (CSC, CCL) 

 Recoñecer nas diferentes lecturas valores positivos (CSC) 

 Aceptar as diferenzas culturais e lingüísticas das persoas (CSC) 

 Comprender e producir mensaxes con diferentes tipos de interlocutores (CSC, CCL) 

 Respectar as opinións dos compañeiros e compañeiras (CSC) 

 Valorar a lingua como instrumento de creación artística, ao través de contos e poesías (CCEC) 

 Mellorar a linguaxe escrita mediante o uso de distintos recursos gráficos (CCEC, CSIEE) 

 Valorar a parte popular das linguas, tanto desde o punto de vista exclusivamente lingüístico, como 

literario, de cara á conservación das tradicións propias e as de outras culturas (CSC, CCEC) 

 Procurar o gusto pola estética lingüística (CCEC) 

 Realizar xogos creativos a partir do uso da lingua (CCEC, CAA, CSIEE) 

 Comparar distintos textos informativos de cara ao coñecemento das distintas realidades culturais, 

de cara a promover o respecto polas mesmas (CSC, CAA, CSIEE) 

 Potenciar a curiosidade como xeito de aprendizaxe, mediante a formulación de preguntas durante a 

lectura (CAA, CSIEE) 

 Mellorar a capacidade de aprendizaxe mediante a potenciación da memoria, ao través da 

memorización de poesías, trabalinguas, etc. (CAA) 

 Seleccionar a información en distintos tipos de textos e carteis (CAA) 

 Ampliar o vocabulario a partir dun contexto adecuado no tratamento dos distintos temas do 

currículo (CAA, CCL) 

 Realizar resumos e esquemas de cara ao desenvolvemento da capacidade de exposición oral e 

escrita (CAA, CCL) 

 Promover unha actitude de consulta do diccionario (CSIEE, CAA) 

 Procurar unha actitude de autocorrección (CSIEE) 

 Buscar información de diferentes xeitos, de cara a desenvolver habilidades de traballo 

independentes (CAA, CSIEE) 

 Expresar razoamentos propios que permitan a resolución de problemas (CAA; CSIEE, CMCT) 

 Desenvolver os hábitos lectores como recurso de ocio (CAA, CSIEE, CCEC) 

 Anotar os erros cometidos de cara á procura dunha actitude de mellora (CSIEE, CAA) 

 Manexar distintos medios de comunicación (CSIEE, CAA) 

 Desenvolver a habilidade de formular preguntas a distintas persoas e en distintos contextos cara o 

progreso intelectual propio (CSIEE, CAA) 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables en relación coas CC 

 Mellora a comprensión lectora mediante a formulación de preguntas (CCL) 

 Aumenta o vocabulario propio nun contexto de aprendizaxe significativa (CCL) 
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 Produce textos orais e escritos ao través do enriquecemento do vocabulario e a corrección 

gramatical (CCL) 

 Ordea mentalmente a información a nivel oral ou escrito (CCL, CAA) 

 Emprega correctamente os signos de puntuación (CCL) 

 Transforma mensaxes numéricas ou gráficas en mensaxes orais (CCL, CSIEE) 

 Recoñece a importancia da concordancia no número cara unha utilización correcta da lingua (CCL) 

 Valora a importancia da corrección ortográfica cara unha utilización correcta da lingua (CCL) 

 Aplica a produción de textos orais e escritos a situación da vida real (CCL, CSC)  

 Coñece a realidade que nos rodea ao través das distintas mensaxes orais e escritas (CSC, CMCT) 

 Usa as TIC para obter información (CD) 

 Adquire actitudes de respecto aos demais por medio dunha linguaxe non discriminatoria (CSC) 

 Utiliza a linguaxe como medio de resolución de conflitos (CSC) 

 Promove hábitos saudables (CSC, CCL) 

 Recoñece nas lecturas valores positivos (CSC) 

 Acepta as diferenzas culturais e lingüísticas das persoas ao través da relación con elas (CSC) 

 Comprende e produce mensaxes con diferentes tipos de interlocutores (CSC, CCL) 

 Respecta as opinións dos compañeiros e compañeiras (CSC) 

 Valora a lingua como instrumento de creación artística, ao través de contos e poesías (CCEC) 

 Mellora a linguaxe escrita mediante o uso de distintos recursos gráficos (CCEC, CSIEE) 

 Valora a parte popular das linguas de cara á conservación das tradicións propias e as de outras 

culturas (CSC, CCEC) 

 Procura o gusto pola estética lingüística (CCEC) 

 Realiza xogos creativos a partir do uso da lingua (CCEC, CAA, CSIEE) 

 Compara distintos textos informativos de cara ao coñecemento das distintas realidades culturais, de 

cara a promover o respecto polas mesmas (CSC, CAA, CSIEE) 

 Potencia a curiosidade como xeito de aprendizaxe, mediante a formulación de preguntas (CAA, 

CSIEE) 

 Mellora a capacidade de aprendizaxe mediante a potenciación da memoria ao través de 

trabalinguas, etc. (CAA) 

 Selecciona a información en distintos tipos de textos e carteis (CAA) 

 Amplía o vocabulario a partir dun contexto adecuado no tratamento dos distintos temas do currículo 

(CAA, CCL) 

 Realiza resumos e esquemas de cara ao desenvolvemento da capacidade de exposición oral e 

escrita (CAA, CCL) 

 Promove unha actitude de consulta do diccionario (CSIEE, CAA) 

 Procura unha actitude de autocorrección (CSIEE) 
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 Busca información de diferentes xeitos, de cara a desenvolver habilidades de traballo 

independentes (CAA, CSIEE) 

 Expresa razoamentos propios que contribúan á resolución de problemas (CAA; CSIEE, CMCT) 

 Desenvolve hábitos lectores como recurso de ocio (CAA, CSIEE, CCEC) 

 Anota os erros cometidos de cara á procura dunha actitude de mellora (CSIEE, CAA) 

 Manexa distintos medios de comunicación (CSIEE, CAA) 

 Desenvolve a habilidade de formular preguntas a distintas persoas e en distintos contextos cara o 

progreso intelectual propio (CSIEE, CAA) 

 

Indicadores de logro avaliables en relación coas CC 

 Progreso na comprensión lectora, mediante a formulación de preguntas (CCL) 

 Enriquecemento do vocabulario propio de xeito significativo (CCL) 

 Elabora textos orais e escritos ao través do enriquecemento do vocabulario e a corrección 

gramatical (CCL) 

 Ordea mentalmente a información a nivel oral ou escrito (CCL, CAA) 

 Coñecemento e uso correcto dos signos de puntuación (CCL) 

 Transforma mensaxes numéricas ou gráficas en mensaxes orais (CCL, CSIEE) 

 Aplica a concordancia no número cara unha utilización correcta da lingua (CCL) 

 Valora a importancia da corrección ortográfica cara unha utilización correcta da lingua (CCL) 

 Coñece a realidade que nos rodea ao través das distintas mensaxes orais e escritas (CSC, CMCT) 

 Usa as TIC para obter información (CD) 

 Posúe actitudes de respecto aos demais por medio dunha linguaxe non discriminatoria (CSC) 

 Válese da linguaxe para a resolución de conflitos (CSC) 

 Valora a importancia dos hábitos saudables (CSC, CCL) 

 Comprende e acepta as diferenzas culturais e lingüísticas das persoas ao través da relación con 

elas (CSC) 

 Comprende e produce mensaxes con diferentes tipos de interlocutores (CSC, CCL) 

 Respecta as opinións dos demais, en concreto dos compañeiros e compañeiras (CSC) 

 Desfrute coa lingua como instrumento de creación artística, ao través de contos e poesías (CCEC) 

 Progreso na linguaxe escrita ao través do uso de distintos recursos gráficos (CCEC, CSIEE) 

 Coñece e valora a parte popular das linguas de cara á conservación das tradicións propias e as de 

outras culturas (CSC, CCEC) 

 Coida a estética lingüística (CCEC) 

 Promove xogos creativos a partir do uso da lingua (CCEC, CAA, CSIEE) 

 Compara distintos textos informativos de cara ao coñecemento das distintas realidades culturais, co 

fin de promover o respecto polas mesmas (CSC, CAA, CSIEE) 
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 Potencia a curiosidade como xeito de aprendizaxe, mediante a formulación de preguntas (CAA, 

CSIEE) 

 Progreso na capacidade de aprendizaxe mediante a potenciación da memoria, ao través de 

trabalinguas, etc. (CAA) 

 Clasifica a información en distintos tipos de textos e carteis (CAA) 

 Realiza resumos e esquemas de cara ao desenvolvemento da capacidade de exposición oral e 

escrita (CAA, CCL) 

 Promove unha actitude de consulta do diccionario e, en xeral, das dúbidas xeneradas (CSIEE, 

CAA) 

 Ten unha actitude de autocorrección (CSIEE) 

 Busca, analiza e clasifica información de diferentes xeitos, de cara a desenvolver habilidades de 

traballo independentes (CAA, CSIEE) 

 Expresa razoamentos propios que contribúan á resolución de problemas (CAA; CSIEE, CMCT) 

 Posúe hábitos lectores como recurso de ocio (CAA, CSIEE, CCEC) 

 Ten en conta os erros cometidos de cara á procura dunha actitude de mellora (CSIEE, CAA) 

 Utiliza distintos medios de comunicación (CSIEE, CAA) 

 Ten a habilidade de formular preguntas a distintas persoas e en distintos contextos cara o progreso 

intelectual propio (CSIEE, CAA) 

 

Mínimos esixibles en relación coas CC e aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das 

competencias no caso dunha educación non presencial 

 Ler con fluidez e comprensión (CCL) 

 A orde alfabética (CCL) 

 Separación en sílabas (CCL) 

 Facer unha pequena narración, oralmente ou por escrito, coa puntuación axeitada (CCL) 

 Distinción dos principais tipos gramaticais das palabras: nomes, verbos e adxectivos (CCL) 

 Uso do dicionario (CCL, CAA) 

 Presentación limpa e correcta dos escritos ou calquera outra produción (CSC) 

 Resumir textos sinxelos (CAA, CCL) 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

Obxectivos por Competencias 

 

 Mellorar a comprensión lectora mediante a formulación de preguntas durante a lectura (CCL, CAA, 

CSIEE) 

 Aumentar o vocabulario propio como forma de desarrollo da imaxinación (CCL, CCEC) 

 Producir textos orais e escritos co fin de mellorar a comunicación, a través do enriquecimento do 

vocabulario e da corrección gramatical (CCL) 

 Ordear mentalmente a información de cara a transmisión correcta de textos, a nivel oral ou escrito 

(CCL, CMCT) 

 Emplear correctamente os signos de puntuación (CCL) 

 Transformar mensaxes numéricos ou gráficos en mensaxes orais, como forma de desarrollo mental 

(CCL, CMCT, CAA) 

 Recoñecer  a importancia da concordancia no número de cara a unha utilización correcta da lengua 

(CCL) 

 Valorar a importancia da corrección ortográfica (CCL) 

 Aplicar a produción de textos orais e escritos a situacións da vida real (CCL, CSC) 

 Poñer en relación a lenguaxe, como conxunto de signos que é, co razoamento  matemático (CMCT) 

 Favorecer a comprensión de problemas matemáticos (CCL, CMCT) 

 Coñecer a realidade que nos rodea a través dos distintos mensaxes orais e escritos (CCL, CSC, 

CMCT) 

 Usar as TIC para obter información (CD, CMCT, CAA) 

 Inculcar actitudes de respeto cara os demás por medio dunha linguaxe non discriminatoria (CSC) 

 Utilizar a linguaxe como medio de resolución de conflictos (CSC) 

 Promover hábitos saudables a través da lectura de textos informativos (CSC, CSIEE) 

 Recoñecer nas diferentes lecturas valores positivos (CSC, CCL) 

 Aceptar as diferencias culturais e lingüísticas das persoas (CSC) 

 Comprender e producir mensaxes con diferentes tipos de interlocutores (CSC, CCL) 

 Respetar as opinións dos compañeiros e compañeiras (CSC) 

 Valorar a lingua como instrumento de creación artística, a través de contos e poesías (CCL, CCEC) 

 Mellorar a  linguaxe escrita mediante o uso de distintos recursos gráficos (CCL, CCEC) 

 Valorar a parte popular das lenguas, tanto desde o punto de vista exclusivamente lingüístico, como 

literario, de cara a conservación das tradicións propias e das de outras culturas (CCL, CSC, CCEC) 

 Desarrollar o gusto pola estética lingüística (CCEC) 

 Realizar xogos creativos a partir do uso da lingua (CCEC, CSIEE) 
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 Comparar distintos textos informativos cara o coñecemento das distintas realidades culturais, de 

cara a promover o respeto polas mismas (CSC, CCEC, CCL) 

 Potenciar a curiosidade como forma de aprendizaxe, mediante a formulación de preguntas durante 

a lectura (CAA, CSIEE) 

 Mellorar a capacidade de aprendizaxe mediante a potenciación da memoria, a través da 

memorización de poesías, trabalinguas, etc. (CAA, CSIEE) 

 Seleccionar a información en distintos tipos de textos e carteis (CAA, CSIEE) 

 Ampliar o vocabulario a partir dun contexto adecuado no tratamento dos distintos temas do 

currículo (CCL, CAA) 

 Realizar resúmenes e esquemas de cara odesarrollo da capacidade de exposición oral e escrita 

(CAA, CCL, CSIEE) 

 Utilizar de forma adecuada os tempos verbais para mellorar a calidade dos mensaxes (CCL, CAA) 

 Promover unha actitude de consulta do diccionario (CAA, CSIEE) 

 Procurar unha actitude de autocorrección (CAA, CSIEE) 

 Buscar información de diferentes formas, de cara a desarrollar habilidades de traballo 

independientes (CAA, CSIEE) 

 Expresar razoamentos propios que permitan a resolución de problemas (CAA, CSIEE) 

 Desarrollar os hábitos lectores como recurso de ocio (CAA, CSIEE, CSC) 

 Anotar os erros cometidos de cara a procurar unha actitude de mellora (CAA, CSIEE) 

 Manexar distintos medios de comunicación (CAA, CSIEE, CSC) 

 Desarrollar a habilidad de formular preguntas a distintas persoas e en distintos contextos de cara o 

progreso intelectual propio (CAA, CSIEE) 

 

Secuencia de Contidos por bloques. Temporalización 

 

1. Comunicación oral. Falar e escoitar: 

a. Comprensión de textos orais sobre feitos significativos. 

b. Producción de textos orais sinxelos, con elaboración de resúmes e exposicións. 

c. Formas básicas da comunicación oral segundo a intención comunicativa (a conversación telefónica, 

o conto, a lenda, recitado de poemas,…) 

d. Elementos lingüísticos que acompañan a comunicación oral: a expresividade. 

e. Formas de tradición oral: trabalinguas, adiviñas, chistes… 

f. Elementos de comunicación non verbal (sons, xestos…) 

g. Actitude de escoita adecuada, respectando quendas e opinión. 

h. Participación en situacións comunicativas. 

i. Emprego de estratexias para a comprensión lectora: títulos, ilustracións, palabras clave… 
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2. Comunicación escrita. Ler: 

a. Comprensión da información relevante en textos 

b. Contrastes de información 

c. A linguaxe en interacción coa música: recitado de poemas, dramatizacións, representacións de 

contos… 

d. Os medios de comunicación escritos: periódicos, revistas. 

 

3. Comunicación escrita. Escribir: 

a. Uso de estratexias de planificación. 

b. Respecto polas normas ortográficas. 

c. Peculiaridades da comunicación escrita: posibilidade de comunicación con interlocutores non 

presentes, permanencia, fixación do pensamento, posibilidade de revisión… 

d. A necesidade da comunicación escrita como medio privilexiado de diversión, formación e 

información (xeroglíficos, xogos de palabras, o diccionario,…) 

e. Diferentes tipos de textos escritos: a narración, o conto, o cómic, a descripción (de obxetos e de 

persoas), a noticia periodística… 

f. Diferentes soportes da linguaxe escrita: cartas, carteis, periódicos,… 

 

4. Coñecemento da lingua: 

a. A comunicación. 

b. A oración. Tipos. Suxeito e predicado. 

c. O nome: común e propio, individual e colectivo. O xénero e o número. 

d. O adxetivo. Os determinantes. O pronome persoal. O verbo. 

e. Tipos de textos e estructuras de cada un de eles: narración, descripción, poesía, teatro,… 

f. Normas ortográficas: acentuación, diptongos, maiúsculas, palabras dificultosas, abreviaturas y 

siglas. 

g. O significado das palabras: polisémicas, familias de palabras e campos semánticos, palabras 

derivadas e compostas (prefixos y sufixos). 

h. A situación lingüística de Galicia. 

i. A necesidad da normalización e de normativización. 

j. A realidad plurilingüe e pluricultural, do estado e do mundo, como expresión de diversidade e 

riqueza. 

 

5. Educación literaria: 

a. Valoración da literatura como fonte de creatividade e gozo persoal. 

b. Literatura oral popular 
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c. Lectura e comentario de obras literarias de variados xéneros adecuadas a idade e intereses do 

alumnado 

 

Temporalización 

Os contidos desta programación estructuranse o longo dun curso escolar en 12 unidades didácticas. 

Cada unidade traballarase o longo de 2-3 semanas, correspondendo 4 unidades por trimestre, tendo en 

conta unha flexibilización en canto o caso particular de cada aula, en función da sua diversidade. 

No mes de setembro adedicarase a tareas de repaso do curso anterior, o que permitirá a evaluación 

inicial dos alumnos e alumnas, mentras que o mes de xunio destinarase o repaso do curso actual. 

Criterios de evaluación en relación a las CC 

 

 Mellorar a comprensión lectora mediante a formulación de preguntas durante a lectura (CCL, CAA) 

 Aumentar o vocabulario propio como forma de desarrollo da imaxinación (CCL, CAA) 

 Producir textos orais e escritos co fin de mellorar na comunicación, a través do enriquecimento do 

vocabulario e a corrección gramatical (CCL, CSIEE) 

 Ordear mentalmente a información cara a transmisión correcta de textos, a nivel oral ou escrito 

(CCL, CSIEE) 

 Emplegar correctamente os signos de puntuación (CCL) 

 Transformar mensaxes numéricos ou gráficos nas mensaxes orais, como forma de desarrollo 

mental (CCL, CSIEE) 

 Recoñecer a importancia da concordancia no número cara unha utilización correcta da lingua (CCL) 

 Valorar a importancia da corrección ortográfica (CCL) 

 Aplicar a producción de textos orais e escritos a situacións da vida real (CCL, CSC) 

 Coñecer a realidade que nos rodea a través dos distintos mensaxes orais e escritos (CSC, CSIEE) 

 Usar as TIC para obter información (CD) 

 Inculcar actitudes de respecto aos demáis por medio dunha linguaxe non discriminatoria (CSC) 

 Empregar a linguaxe como medio de resolución de conflitos (CSC) 

 Promover hábitos saudables a través da lectura de textos informativos (CSC) 

 Recoñecer nas diferentes lecturas valores positivos (CSC) 

 Aceptar as diferencias culturais e lingüísticas das persoas (CSC) 

 Comprender e producir mensaxes con diferentes tipos de interlocutores (CSC) 

 Respetar as opinións dos compañeiros e compañeiras (CSC) 

 Valorar a lingua como instrumento de creación artística, a través de contos e poesías (CCEC) 

 Mellorar a linguaxe escrita mediante o uso de distintos recursos gráficos (CCEC, CCL) 
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 Valorar a parte popular das linguas, tanto dende o punto de vista exclusivamente lingüístico, coma 

literario, cara a conservación das tradicións propias e das de outras culturas (CCEC, CSC) 

 Procurar o gusto pola estética lingüística (CCEC) 

 Realizar xogos creativos a partir do uso da lingua (CCEC, CAA) 

 Comparar distintos textos informativos cara o coñecemento das distintas realidades culturais, 

intentando promover o respeto polas mesmas (CCEC, CSIEE) 

 Potenciar a curiosidade como forma de aprendizaxe, mediante a formulación de preguntas durante 

a lectura (CAA) 

 Mellorar a capacidade de aprendizaxe mediante a potenciación da memoria, a través da 

memorización de poesías, trabalinguas, etc. (CAA, CCEC) 

 Seleccionar a información en distintos tipos de textos e carteis (CAA, CSIEE) 

 Ampliar o vocabulario a partires dun contexto adecuado no tratamento dos distintos temas do 

currículo (CAA, CCL) 

 Realizar resumes e esquemas cara o desarrollo da capacidade da exposición oral e escrita (CAA, 

CSIEE) 

 Empregar adecuadamente os tempos verbais para mellorar a calidade das mensaxes (CCA, CCL) 

 Promover unha actitude  de consulta do diccionario (CSIEE, CAA) 

 Procurar unha actitude de autocorrección (CSIEE, CAA) 

 Buscar información de diferentes formas, desarrollando habilidades de traballo independentes 

(CSIEE) 

 Expresar razoamentos propios que permitan a resolución de problemas (CSIEE) 

 Desarrollar os hábitos lectores coma recurso de lecer (CSIEE, CCA, CSC, CCL) 

 Anotar os erros cometidos procurando unha actitude de mellora (CAA, CSIEE) 

 Manexar distintos medios de comunicación (CSIEE, CAA, CSC) 

 Desarrollar a habilidad de formular preguntas a distintas persoas e en distintos contextos cara o 

progreso intelectual propio CSIEE, CAA) 

 

Estándares de aprendizaxe evaluables en relación cas CC 

 Mellora a comprensión lectora mediante a formulación de preguntas (CCL) 

 Aumenta o vocabulario propio nun contexto de aprendizaxe significativo (CCL) 

 Produce textos orais e escritos a través do enriquecimiento do vocabulario e da corrección 

gramatical (CCL) 

 Ordea mentalmente a información a nivel oral ou escrito (CCL, CAA) 

 Emprega correctamente os signos de puntuación (CCL) 

 Transforma mensaxes numéricos ou gráficos en mensaxes orais (CCL, CSIEE) 
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 Recoñece a importancia da concordancia no número de cara a unha utilización correcta da lingua 

(CCL) 

 Valora a importancia da corrección ortográfica de cara a un emprego correcto da lingua (CCL) 

 Aplica a produción de textos orais e escritos a situacións da vida real (CCL, CSC)  

 Coñece a realidade que nos rodea a través dos distintos mensaxes orais e escritos (CSC, CMCT) 

 Usa as TIC para obter información (CD) 

 Adquiere actitudes de respeto cara os demais por medio dunha linguaxe non discriminatoria (CSC) 

 Emprega a linguaxe como medio de resolución de conflitos (CSC) 

 Promove hábitos saudables (CSC, CCL) 

 Recoñece valores positivos (CSC) 

 Acepta as diferencias culturais e lingüísticas das persoas a través da relación con elas (CSC) 

 Comprende e produce mensaxes con diferentes tipos de interlocutores (CSC, CCL) 

 Respecta as opinións dos compañeiros e compañeiras (CSC) 

 Valora a lingua como instrumento de creación artística, a través de contos e poesías (CCEC) 

 Mellora a linguaxe escrita mediante o emprego de distintos recursos gráficos (CCEC, CSIEE) 

 Valora a parte popular das linguas de cara a conservación das tradicións propias e das outras 

culturas (CSC, CCEC) 

 Desarrolla o gusto pola estética lingüística (CCEC) 

 Realiza xogos creativos a partir do uso da lingua (CCEC, CAA, CSIEE) 

 Compara distintos textos informativos para coñecer distintas realidades culturais, de cara a 

promover o respecto polas mismas (CSC, CAA, CSIEE) 

 Potencia a curiosidade como forma de aprendizaxe, mediante a formulación de preguntas (CAA, 

CSIEE) 

 Mellora da capacidade de aprendizaxe mediante a potenciación da memoria a través de 

trabalenguas, etc. (CAA) 

 Selecciona a información en distintos tipos de textos e carteis (CAA) 

 Amplía o vocabulario a partir de un contexto adecuado no tratamiento dos distintos temas do 

currículo (CAA, CCL) 

 Realiza resumes e esquemas de cara o desarrollo da capacidade de exposición oral e escrita (CAA, 

CCL) 

 Promove unha actitude de consulta do diccionario (CSIEE, CAA) 

 Desarrollo dunha actitude de autocorrección (CSIEE) 

 Busca información de diferentes formas, de cara a desarrollar habilidades de traballo 

independientes (CAA, CSIEE) 

 Expresa razoamentos propios que contribuien a resolución de problemas (CAA; CSIEE, CMCT) 

 Desarrolla hábitos lectores coma recurso de ocio (CAA, CSIEE, CCEC) 
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 Anota os erros cometidos de cara a búsqueda dunha actitude de mellora (CSIEE, CAA) 

 Manexa distintos medios de comunicación (CSIEE, CAA) 

 Desarrolla a habilidad de formular preguntas a distintas personas e en distintos contextos de cara o 

progreso intelectual propio (CSIEE, CAA) 

 

Indicadores de logro evaluables en relación cas CC 

 Avance na comprensión lectora, mediante a formulación de preguntas (CCL) 

 Enriquecimento do vocabulario propio dun modo significativo (CCL) 

 E capaz de producir textos orais e escritos a través do enriquecimiento do vocabulario e a 

corrección gramatical (CCL) 

 Ordea mentalmente a información a nivel oral ou escrito (CCL, CAA) 

 Coñece e emprega correctamente os signos de puntuación (CCL) 

 Elabora mensaxes orais a partir de mensaxes numéricos ou gráficos (CCL, CSIEE) 

 Aplica a concordancia no número, de cara a correcto da lingua (CCL) 

 Valora a importancia da corrección ortográfica de cara a un emprego correcto da lingua (CCL) 

 Analiza e asimila a realidade que nos rodea a través dos distintos mensaxes orais e escritos (CSC, 

CMCT) 

 Emprega as TIC para a obtención de información (CD) 

 Posue actitudes de respecto cara os demais por medio dunha linguaxe non discriminatoria (CSC) 

 Aplica a lenguaxe como medio de resolución de conflictos (CSC) 

 Posue hábitos saudables (CSC, CCL) 

 Coñece e acepta as diferencias culturais e lingüísticas das persoas a través da relación con elas 

(CSC) 

 Comprende e produce mensaxes con diferentes tipos de interlocutores (CSC, CCL) 

 Respecta as opinións dos demais, en concreto as dos compañeiros e compañeiras (CSC) 

 Usa a lingua como instrumento de creación artística, a través de cuentos e poesías (CCEC) 

 Progreso na linguaxe escrita mediante o emprego de distintos recursos gráficos (CCEC, CSIEE) 

 Ten en cuenta a parte popular das linguas de cara a conservación das tradicións propias e das de 

outras culturas (CSC, CCEC) 

 Cultiva o gusto pola estética lingüística (CCEC) 

 Elabora xogos creativos a partir do uso da lingua (CCEC, CAA, CSIEE) 

 Busca, analiza e clasifica distintos textos informativos para coñecer distintas realidades culturais, de 

cara a promover o respecto polas mismas (CSC, CAA, CSIEE) 

 Mostra curiosidade como forma de aprendizaxe, mediante a formulación de preguntas (CAA, 

CSIEE) 
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 Amplía a capacidade de aprendizaxe mediante a potenciación da memoria, a través de 

trabalinguas, etc. (CAA) 

 Busca, analiza e clasifica a información en distintos tipos de textos e carteis (CAA) 

 Elabora resumes e esquemas de cara o desarrollo da capacidade de exposición oral e escrita 

(CAA, CCL) 

 Ten unha actitude de consulta do diccionario e, en xeral, de resolución de dubidas (CSIEE, CAA) 

 Posue unha actitude de autocorrección (CSIEE) 

 Busca, analiza e clasifica información de diferentes formas, de cara a desarrollar habilidades de 

traballo independentes (CAA, CSIEE) 

 Contribuie con razonamentos propios a resolución de problemas (CAA; CSIEE, CMCT) 

 Posue hábitos lectores como recurso de lecer (CAA, CSIEE, CCEC) 

 Ten en conta os erros cometidos como actitude de mellora (CSIEE, CAA) 

 Emprega distintos medios de comunicación (CSIEE, CAA) 

 Mostra a habilidade de formular preguntas a distintas persoas e en distintos contextos de cara o 

progreso intelectual propio (CSIEE, CAA) 

 

Mínimos exixibles en relación cas CC e aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das 

competencias no caso dunha educación no presencial  

 Ler con fluidez e comprensión (CCL) 

 O orde alfabético (CCL) 

 Separación en sílabas (CCL) 

 Facer unha pequeña narración, oralmente ou por escrito, ca puntuación apropiada (CCL) 

 Distinción dos principais tipos gramaticais das palabras: nomes, verbos e adxectivos (CCL) 

 Emprego do diccionario (CCL, CAA) 

 Presentación limpa e correcta dos escritos ou cualquer outra producción (CSC) 

 Resumir textos sinxelos (CAA, CCL) 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Obxectivos por Competencias 

 Comprender e expresar mensaxes a partir dos termos matemáticos (CCL) 

 Relacionar a linguaxe gráfica coas linguaxes oral e escrito, nun traballo de desenrolo destas 

capacidades (CCL) 

 Ampliar o léxico a partir dos termos matemáticos (CCL) 

 Desenrolar a fluidez e a comprensión lectora (CCL) 

 Relacionar o traballo escolar coas situacións prácticas da vida diaria (CMCT, CSC) 

 Desenrolar a capacidade de razoamento (CMCT, CSIEE) 

 Traballar os conceptos sobre medidas e símbolos (CMCT) 

 Mellorar a destreza na resolución de operacións e problemas (CMCT, CCL) 

 Procurar unha actitude de perseveranza na procura de soluciones (CMCT, CSIEE, CAA) 

 Observar, describir e interpretar o entorno (CSC, CMCT) 

 Comprender as interaccións que se producen no espazo físico, cara o desenrolo da concepción 

espacial e a orientación (CSC, CMCT) 

 Coñecer a realidade de forma matemática, intentando cuantificala e transmitindo a información 

de forma precisa (CMCT) 

 Desenrolar o coñecemento da realidade por medio das representacións gráficas (CSC, CMCT, 

CCEC) 

 Mellorar os hábitos de obtención, procesamento e transmisión da información (CD, CMCT) 

 Representar e comunicar a información de forma distinta á lingüística (CD, CCL) 

 Progresar na interpretación da linguaxe matemática a través del linguaxe numérica e gráfica 

(CD, CMCT) 

 Contrastar a información como forma de alcanzar unha actitude responsable, reflexiva y crítica 

(CSIEE, CAA, CD) 

 Respectar a cultura propia e a das outras persoas (CSC) 

 Preparar a vida en comunidade (CSC) 

 Comprender aspectos da vida económica, cultural e social (CSC) 

 Asimilar os fenómenos sociais como forma de integración social (CSC) 

 Valorar e conservar o patrimonio e as tradicións culturais (CSC, CCEC) 

 Promover a interacción coas persoas da comunidade por medio da colaboración e da axuda 

(CSC) 
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 Aceptar os puntos de vista dos demais cara a búsqueda dunha mellor resolución posible dos 

problemas (CSC) 

 Achegarse á ampla variedade de manifestacións culturais do pasado e do presente (CCEC, 

CSC) 

 Desenrolar e gozar coas calidades estéticas dos obxectos, sons e distintos elementos do 

entorno, por medio da xeometría, das proporcións, a medida, a simetría e os tempos (CCEC) 

 Planificar, reelaborar e valorar como forma de mellora persoal e contribución ó progreso (CCEC, 

CAA, CSIEE) 

 Promover o interese pola búsqueda de solucións (CAA, CSIEE) 

 Valorar o esforzo  e a autonomía persoal cara a abordaxe de situacións da vida cotiá (CAA, 

CSIEE, CSC) 

 Procurar a necesaria actitude de humildade para poder aceptar os erros propios e o proceso de 

aprendizaxe dos demais (CAA, CSC) 

 Desenrolar o coñecemento propio a través da conciencia sobre as virtudes e carencias persoais 

(CAA) 

 Admitir a diversidade das respostas a un mesmo problema procurando unha mellor solución 

(CAA, CSIEE) 

 Desenrolar a observación e o análise como estratexias de resolución de problemas (CAA, 

CSIEE) 

 Utilizar diferentes recursos de obtención da información (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Potenciar o cálculo mental como forma de contribuír á autonomía persoal (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Identificar e controlar as emocións propias (CSIEE, CAA) 

 Desenrolar a capacidade de xestión dos recursos (CSIEE, CAA) 

 Procurar unha actitude de auto confianza, pero tamén de autocrítica (CSIEE, CAA) 

 Aprender dos erros (CSIEE, CAA) 

 Alentar o espírito de superación (CSIEE, CAA, CSC) 

 Respectar as ideas dos demais e o traballo en equipo (CSIEE, CAA, CSC) 

Secuencia de Contidos por bloques. Temporalización 

 

1 Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 Planificación do proceso de resolución de problemas 

 Introducción das tecnoloxías da información no proceso de aprendizaxe 

2 Números 

 Números ata 999.999. Composición e descomposición de números 
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 Valor das cifras dun número de 3 cifras. Relación > y < 

 Números ordinais. 

 Números ata 999.999. Composición y descomposición de números 

 Valor das cifras dun número de 4 e 5 cifras. Relación > y <. 

 Redondear números de 4 y 5 cifras. 

 A suma e os seus termos. 

 Sumas de dous ou mais números de ata 5 cifras, levando e sen levar 

 Utilización da suma para a resolución de problemas sinxelos da vida diaria 

 Propiedade conmutativa e asociativa 

 Estimación de números para a resolución de problemas sinxelos 

 A resta e os  seus termos 

 Restas de números de ata 5 cifras, levando e sen levar 

 A proba da resta 

 Utilización da resta para a resolución de problemas sinxelos da vida diaria 

 A multiplicación como suma de números iguais 

 Os termos da multiplicación 

 As táboas de multiplicar 

 Dobre e triplo 

 Propiedades da multiplicación 

 A multiplicación dun número por 10, 100 y 1.000 

 A multiplicación levando y sen levar 

 Resolución de problemas sinxelos mediante a multiplicación 

 A división como repartición 

 Os termos da división e o seu significado 

 A división sen levar 

 A división levando 

 A proba da división 

 A metade, o terzo e o cuarto 

 División con dividendo de ata 4 cifras 

 División con ceros no cociente 

 

3 Medida 

 O calendario e a axenda 

 As unidades de tempo: ano, ano bisesto, mes, semana, día, hora e minuto 

 Reloxo analóxico e dixital 
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 Moedas de euro e de céntimo 

 Euros e céntimos. Operacións 

 A medida de lonxitude 

 Necesidade e función da medida de lonxitude 

 Unidades de medida non convencionais 

 Unidade principal de lonxitude: o metro 

 Decímetro, centímetro y quilómetro 

 Representación de lonxitudes para a resolución de problemas 

 A medida de capacidade 

 Necesidade e función da medida de capacidade 

 Unidade principal de capacidade: o litro 

 Medio litro e cuarto de litro. Centílitro 

 Estimación de capacidades 

 Peso 

 A balanza 

 Unidade principal de peso: o quilogramo 

 Medio quilo e cuarto de quilo. O gramo 

 Estimación de pesos 

 Instrumentos de medida de peso 

 

4 Xeometría 

 A línea recta 

 Tipos de rectas: paralelas, secantes e perpendiculares 

 Ángulos. Elementos dun ángulo 

 Clases de ángulos: agudo, recto e obtuso 

 Figuras simétricas e eixes de simetría 

 Os polígonos e os seus elementos: lados, vértices e ángulos 

 Os triángulos e a súa clasificación 

 Os cuadriláteros e a súa clasificación 

 A circunferencia e o círculo 

 Os corpos xeométricos e os seus elementos: prismas, pirámides e corpos redondos 

 

5 Estadística e probabilidad 

 Tablas de datos 

 Gráficos de barras 
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 Gráficos de líneas 

 Pictogramas 

 

Temporalización 

Os contidos desta programación estruturaranse ao longo dun curso escolar en 12 unidades 

didácticas. Cada unidade traballarase ao largo de 2-3 semanas, correspondendo 4 unidades por 

trimestre, onde teremos en conta unha flexibilización ao respecto no caso particular de cada aula, en 

función da súa diversidade. O mes de setembro dedicarase a tarefas de repaso do curso anterior, o que 

permitirá a avaliación inicial dos alumnos e alumnas, mentres que no mes de xuño destinarase ao 

repaso do curso actual. 

 

Criterios de avaliación en relación a las CC 

 

 Comprender e expresar mensaxes a partir de termos matemáticos (CCL, CMCT) 

 Relacionar a linguaxe gráfica coa lingua oral y escrita en un traballo de desenrolo destas 

capacidades (CCL, CMCT) 

 Ampliar o léxico a partir de termos matemáticos (CCL) 

 Relacionar o traballo escolar con situacións prácticas da vida diaria (CMCT, CSC) 

 Desenrolar a capacidade de razoamento (CMCT, CMSI, CAA) 

 Traballar conceptos sobre medidas y símbolos (CMCT) 

 Mellorar a destreza en la resolución de operacións y problemas (CMCT, CSIEE; CAA) 

 Procurar una actitude de perseverancia na procura de soluciones (CMCT, CSIEE, CAA) 

 Observar, describir e interpretar el entorno (CMCT; CSC) 

 Comprender las interaccións que se producen en el espazo físico de cara o desenrolo da 

concepción espacial e da orientación (CMCT, CSC, CAA) 

 Coñecer a realidade de modo matemático, intentando cuantificala e transmitindo a información 

de modo preciso (CMCT) 

 Desenrolar o coñecemento da realidade por medio das representacións gráficas (CMCT, CSC, 

CCEC) 

 Mellorar os hábitos de obtención, procesamento e transmisión da información (CD, CAA, CSIEE) 

 Representar e comunicar a información de modo distinto ao lingüístico (CD, CCEC) 

 Progresar na interpretación da linguaxe matemática a través da linguaxe numérica y gráfica (CD, 

CMCT) 

 Contrastar a información como maneira de alcanzar unha actitude responsable, reflexiva e crítica 

(CD, CSIEE) 
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 Respectar a cultura propia e de outras persoas (CSC) 

 Prepararse para a vida en comunidade (CSC) 

 Comprender aspectos da vida en comunidade (CSC) 

 Comprender aspectos da vida económica, cultural e social (CSC) 

 Valorar e conservar o patrimonio e as tradicións culturais CSC, CCEC) 

 Promover a interacción coas persoas da comunidade por medio da colaboración e a axuda 

(CSC) 

 Aceptar os puntos de vista dos demais de cara á procura da mellor resolución posible dos 

problemas (CSC) 

 Acercarse á ampla variedade de manifestacións culturais do pasado e do presente (CCEC) 

 Gozar coas calidades estéticas dos obxectos, sons e distintos elementos da contorna, por medio 

da xeometría, as proporciones, a medida, a simetría ou os tempos (CCEC, CMCT) 

 Planificar e valorar como modo de melloría persoal a contribución ó progreso (CCEC, CAA, 

CSIEE) 

 Ter interese pola procura de soluciones (CAA, CSIEE) 

 Valorar o esforzo e a autonomía persoal de cara a abordar situacións de la vida cotiá (CAA, 

CSIEE) 

 Procurar la necesaria actitude de humildade para poder aceptar los erros propios y de los 

demais (CAA, CSC) 

 Admitir la diversidade de respostas a un mesmo problema en la procura de la mellor solución 

(CAA, CSIEE) 

 Desenrolar a observación e o análise como estratexias de resolución de problemas (CAA, 

CSIEE) 

 Utilizar diferentes recursos de obtención de información (CAA, CSIEE, CD) 

 Potenciar o cálculo mental como modo de contribuír á súa autonomía persoal (CAA, CSIEE, 

CMCT)  

 Identificar e controlar as emocións propias (CSIEE, CAA) 

 Desenrolar a capacidade de xestión de los recursos (CSIEE, CAA) 

 Procurar una actitude de auto confianza, pero tamén de autocrítica (CSIEE, CAA) 

 Aprender dos erros (CSIEE, CAA) 

 Ter espírito de superación (CSIEE, CAA) 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables en relación coas CC 

 Comprende y expresa mensaxes a partir de termos matemáticos (CCL, CMCT) 

 Relaciona a linguaxe gráfica coa lingua oral y escrita (CCL, CMCT) 

 Amplía o léxico a partir de termos matemáticos (CCL) 
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 Relaciona o traballo escolar con situacións prácticas da vida diaria (CMCT, CSC) 

 Desenrola a capacidade de razoamento (CMCT, CMSI, CAA) 

 Traballa conceptos sobre medidas y símbolos (CMCT) 

 Mellora a destreza na resolución de operacións e problemas (CMCT, CSIEE; CAA) 

 Procura una actitude de perseveranza na procura de solucións (CMCT, CSIEE, CAA) 

 Observa, describe e interpreta el entorno (CMCT; CSC) 

 Comprende las interaccións que se producen no espazo físico de cara o desenrolo da 

concepción espacial e a orientación (CMCT, CSC, CAA) 

 Coñece a realidade de modo matemático, intentando cuantificala e transmitindo a información de 

modo preciso (CMCT) 

 Desenrola o coñecemento da realidade por medio das representacións gráficas (CMCT, CSC, 

CCEC) 

 Mellora os hábitos de obtención, procesamento e transmisión da información (CD, CAA, CSIEE) 

 Representa e comunica a información de modo distinto ao lingüístico (CD, CCEC) 

 Progresa na interpretación da linguaxe matemática a través da linguaxe numérica e gráfica (CD, 

CMCT) 

 Contrasta a información como maneira de alcanzar una actitude responsable, reflexiva e crítica 

(CD, CSIEE) 

 Respecta a cultura propia e doutras persoas (CSC) 

 Se prepara para a vida en comunidade (CSC) 

 Comprende aspectos da vida en comunidade (CSC) 

 Comprende aspectos da vida económica, cultural e social (CSC) 

 Valora e conserva o patrimonio e as tradicións culturais CSC, CCEC) 

 Promove a interacción coas persoas da comunidade por medio da colaboración e a axuda (CSC) 

 Acepta os puntos de vista dos demais (CSC) 

 Acercase á ampla variedade de manifestacións culturais do pasado e do presente (CCEC) 

 Goza coas calidades  estéticas dos obxectos, sons e distintos elementos da contorna, por medio 

da xeometría, as proporcións, a medida, a simetría ou os tempos (CCEC, CMCT) 

 Planifica e valora como modo de melloría persoal e contribución ao progreso (CCEC, CAA, 

CSIEE) 

 Ten interese pola procura de solucións (CAA, CSIEE) 

 Valora o esforzo e a autonomía persoais (CAA, CSIEE) 

 Procura a necesaria actitude de humildade para poder aceptar os erros propios e dos demais 

(CAA, CSC) 

 Admite a diversidade de respostas a un mesmo problema na procura da mellor solución (CAA, 

CSIEE) 
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 Desenrola a observación e o análises como estratexias de resolución de problemas (CAA, 

CSIEE) 

 Utiliza diferentes recursos de obtención de información (CAA, CSIEE, CD) 

 Potencia o cálculo mental (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Identifica e controla as emocións propias (CSIEE, CAA) 

 Desenrola a capacidade de xestión dos recursos (CSIEE, CAA) 

 Procura una actitude de auto confianza, pero tamén de autocrítica (CSIEE, CAA) 

 Aprende dos erros (CSIEE, CAA) 

 Ten espírito de superación (CSIEE, CAA) 

 

Indicadores de logro avaliables en relación con las CC 

 Comprende e expresa mensaxes a partir de termos matemáticos (CCL, CMCT) 

 Aplica a linguaxe gráfica na elaboración de mensaxes orais e escritos (CCL, CMCT) 

 Enriquece o vocabulario propio cos termos matemáticos (CCL) 

 Aplica el aprendizaxe escolar a situacións prácticas da vida cotiá (CMCT, CSC) 

 Amplía a capacidade de razoamento (CMCT, CMSI, CAA) 

 Adquire conceptos sobre medidas e símbolos (CMCT) 

 Progresa n resolución de operacións e problemas (CMCT, CSIEE; CAA) 

 Ten unha actitude de perseveranza na procura de solucións (CMCT, CSIEE, CAA) 

 Observa, describe e interpreta a contorna (CMCT, CSC) 

 Observa, describe e interpreta las interaccións que se producen en el espazo físico de cara o 

desenrolo de la concepción espacial y la orientación (CMCT, CSC, CAA) 

 Aplica o análises matemático ao coñecemento de la realidade, intentando cuantificala y 

transmitindo la información de modo preciso (CMCT) 

 Representa el coñecemento de la realidade por medio de gráficos (CMCT, CSC, CCEC) 

 Progresa en seus hábitos de obtención, procesamento y transmisión de la información (CD, 

CAA, CSIEE) 

 Contrasta la información de cara a alcanzar una actitude responsable, reflexiva y crítica (CD, 

CSIEE) 

 Respecta la cultura propia y de outras persoas (CSC) 

 Desenrola la vida en comunidade (CSC) 

 Comprende aspectos da vida económica, cultural e social (CSC) 

 Valora o patrimonio e as tradicións culturais, desenrolando actitudes de conservación (CSC, 

CCEC) 

 Interacciona coas persoas da comunidade por medio da colaboración e da axuda (CSC) 

 Acepta os puntos de vista dos demais (CSC) 
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 Ten sensibilidade cara a ampla variedade de manifestacións culturais del pasado y del presente 

(CCEC) 

 Desfruta coas calidades  estéticas dos obxectos, sons e distintos elementos da contorna, por 

medio da xeometría, las proporciones, la medida, la simetría o los tempos (CCEC, CMCT) 

 Promove a procura de solucións (CAA, CSIEE) 

 Ten capacidade de esforzo e desenrola a autonomía persoal (CAA, CSIEE) 

 Mostra una actitude de humildade de cara a aceptar os erros propios e dos demais (CAA, CSC) 

 Promove a diversidade de respostas a un mesmo problema na procura da mellor solución (CAA, 

CSIEE) 

 Mellora la capacidade de observación y de análises como estratexias de resolución de 

problemas (CAA, CSIEE) 

 Manexa diferentes recursos de obtención de información (CAA, CSIEE, CD) 

 Progresa en la capacidade de cálculo mental (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Identifica e controla as emociones propias (CSIEE, CAA) 

 Mostra capacidade de xestión de los recursos (CSIEE, CAA) 

 Desenrola unha actitude de auto confianza, y tamén de autocrítica (CSIEE, CAA) 

 Mostra espírito de superación (CSIEE, CAA) 

 

Mínimos esixibles en relación coas CC e aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das 

competencias en caso duna educación non presencial 

 Ler e escribir os números naturais ata 999.999 (CCL, CMCT) 

 Resolución de problemas utilizando as catro operacións básicas e súas probas con la utilización 

dunha linguaxe axeitada (CCL, CMCT, CAA, CSIEE) 

 Descompoñer números en forma de sumas (CMCT) 

 Ordear números naturais utilizando os signos maior, menor, igual (CMCT) 

 Medidas de lonxitude, capacidade, peso, tempo e cartos (CMCT, CSC) 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

Obxectivos por Competencias 

 Expresar con corrección os conceptos relacionados coa área (CCL) 

 Enriquecer o vocabulario cos termos propios da área (CCL) 

 Expresar con corrección e orde as ideas propias (CCL, CAA) 

 Saber escoitar e asimilar a información (CCL, CAA, CSC) 

 Aplicar a situacións da vida real razoamentos matemáticos relacionados coa área (CMCT, CCS) 

 Interpretar gráficos de barras (CMCT, CD, CSC, CCEC) 
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 Adoptar unha actitude favorable aos hábitos saudables (CMCT, CSC) 

 Elaborar pequenas investigacións, sabendo reflectir os resultados con orde e corrección por 

medio dos diferentes recursos expresivos e gráficos, de cara a achegar aos alumnos e alumnas 

ao coñecemento científico (CMCT, CSIEE) 

 Analizar o corpo humano (CMCT) 

 Estudar os animais (CMCT) 

 Entender os cambios que o ser humano introduce no reino vexetal, e no mundo natural en xeral, 

como xeito de promover o respecto por este, así como a súa mellora integral e aproveitamento 

racional e sostible (CMCT, CSC) 

 Percibir axeitadamente o espazo físico (CMCT, CSC) 

 Empregar as tecnoloxías da información como transmisoras e xeneradoras do coñecemento 

sobre o medio (CD) 

 Analizar e clasificar a información encontrada (CD, CSIEE, CAA) 

 Empregar o esquema para favorecer a comprensión de textos (CAA; CD) 

 Tratar a información recibida de xeito crítico (CAA; CSIEE) 

 Aprezar a creatividade implícita no acto comunicativo e no coñecemento do medio ao través da 

representación deste (CCEC) 

 Desenvolver a curiosidade por coñecernos a nós mesmos e o medio no que interactuamos 

(CAA, CSIEE) 

 Potenciar as habilidades necesarias para obter información e incorporala de xeito ordeado ao 

coñecemento propio e do medio (CAA, CSIEE) 

 Sentir curiosidade por formular preguntas e manexar diversidade de respostas (CAA, CSIEE) 

 Ser conscientes das propias capacidades de cara a unha aprendizaxe axeitada (CAA, CSIEE) 

 Recoñecer a necesidade de completar e renovar a información co paso do tempo (CAA, CSIEE, 

CMCT) 

 Saber tomar decisións que teñan que ver coa conservación do medio (CSIEE, CSC) 

 Tomar opinión sobre o uso das enerxías alternativas (CSIEE, CMCT) 

 Ter unha actitude positiva cara o cambio e a innovación (CSIEE, CMCT) 

 Incentivar un consumo responsable (CSC, CSIEE) 

 Desenvolver a capacidade creativa cara a creación de proxectos de intervención (CSIEE, CCEC) 

 

Secuencia de Contidos por bloques. Temporalización 

1. Iniciación á actividade científica 

 Busca de información en diversos medios (internet, bibliográfica…) 
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 Utilización básica do tratamento de textos para a presentación de traballos 

 Utilización básica do tratamento de datos para a presentación de traballos 

 O traballo cooperativo 

 Técnicas de estudo 

 Hábitos de traballo 

2. O ser humano e a saúde 

 O corpo humano 

 Movemento do corpo 

 As etapas da vida 

 Comer e respirar 

 A circulación do sangue 

 Os sentidos 

 Os hábitos saudables 

 Os alimentos e os nutrientes 

 A dieta saudable 

 Nutrición, relación e reprodución 

3. Os seres vivos 

 Os animais vertebrados: mamíferos, aves, réptiles, anfibios e peixes 

 Os animais invertebrados. Os insectos 

 Nutrición, relación e reprodución nos animais 

 Como son as plantas 

 Nutrición, relación e reprodución nas plantas 

4. Materia e enerxía 

 A materia e os seus cambios 

 Os materiais 

 As forzas 

 A enerxía e o seu uso 

 A luz e a súa propagación 

 Luz e cores 
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5. Tecnoloxía, obxectos e máquinas 

 As máquinas 

 Prevención de riscos no emprego de máquinas 

 

Temporalización 

Os contidos anteriores estruturaranse ao longo do curso en 6 unidades, cada unha das que se 

traballarán mensualmente, correspondéndose 2 unidades por trimestre. Terase en conta unha 

flexibilización ao respecto no caso particular de cada aula, en función da súa diversidade. O mes de 

setembro adicarase a tarefas de repaso do curso anterior, o que permitirá a avaliación inicial dos 

alumnos, mentres que o de xuño se destinará ao repaso do curso actual. 

 

Criterios de avaliación en relación ás CC 

 Expresar con corrección os conceptos relacionados coa área (CCL) 

 Representar numéricamente ou en gráficos conceptos relacionados coa área (CMCT) 

 Comprender o concepto de forza (CMCT) 

 Coñecer os principais aparellos, órganos e sentidos do corpo humano (CMCT) 

 Enumerar e explicar as distintas funcións do corpo humano (CMCT) 

 Recoñecer os tipos de animais vertebrados e as súas características (CMCT) 

 Recoñecer os principais tipos de animais invertebrados e as súas características (CMCT) 

 Identificar casos diversos de manifestación das funcións vitais dos animais (CMCT) 

 Identificar as principais partes das plantas (CMCT) 

 Recoñecer casos diversos de manifestación das funcións vitais nas plantas (CMCT) 

 Diferenciar minerais e rochas (CMCT) 

 Comprender a orixe do solo (CMCT) 

 Entender as relacións que rixen os ecosistemas e as razóns da súa conservación (CMCT) 

 Comprender o concepto de materia e os seus cambios (CMCT) 

 Coñecer distintos tipos de materiais (CMCT) 

 Entender o concepto de enerxía e diferenciar distintos tipos (CMCT) 

 Comprender o concepto de luz e a súa propagación (CMCT) 

 Coñecer a relación entre luz e cores CMCT) 

 Utilizar soportes informáticos ao traballar cos conceptos relacionados coa área (editores de textos, 

follas de cálculo para a representación gráfica…) (CD, CMCT) 
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 Realizar tarefas de aprendizaxe sobre os conceptos da área utilizando medios informáticos (CD, 

CMCT) 

 Coñecer distintos tipos de aparellos e máquinas (CD, CMCT) 

 Identificar as distintas etapas da vida (CMCT, CSC) 

 Utilizar diferentes técnicas de aprendizaxe, tales como resumos, esquemas, subliñado… (CAA, 

CSIEE, CMCT) 

 Desenvolver traballos de xeito autónomo fixando a atención na corrección dos erros propios (CAA, 

CSIEE, CMCT) 

 Ter iniciativa propia na elaboración dos traballos da área (CSIEE, CMCT) 

 Diferenciar alimentos e nutrientes (CSIEE, CMCT) 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables en relación coas CC 

 Expresa con corrección os conceptos relacionados coa área (CCL) 

 Representa numéricamente ou en gráficos conceptos relacionados coa área (CMCT) 

 Comprende o concepto de forza (CMCT) 

 Coñece os principais aparellos, órganos e sentidos do corpo humano (CMCT) 

 Enumera e explica as distintas funcións do corpo humano (CMCT) 

 Recoñece os tipos de animais vertebrados e as súas características (CMCT) 

 Recoñece os principais tipos de animais invertebrados e as súas características (CMCT) 

 Identifica casos diversos de manifestación das funcións vitais dos animais (CMCT) 

 Identifica as principais partes das plantas (CMCT) 

 Recoñece as funcións vitais nas plantas (CMCT) 

 Diferencia minerais e rochas (CMCT) 

 Comprende a orixe do solo (CMCT) 

 Entende as relacións que rixen os ecosistemas e as razóns da súa conservación (CMCT) 

 Comprende o concepto de materia e os seus cambios (CMCT) 

 Coñece distintos tipos de materiais (CMCT) 

 Entende o concepto de enerxía e diferencia distintos tipos (CMCT) 

 Comprende o concepto de luz e a súa propagación (CMCT) 

 Coñece a relación entre luz e cores CMCT) 

 Utiliza soportes informáticos ao traballar cos conceptos relacionados coa área (editores de textos, 

follas de cálculo para a representación gráfica…) (CD, CMCT) 

 Realiza tarefas de aprendizaxe sobre os conceptos da área utilizando medios informáticos (CD, 

CMCT) 

 Coñece distintos tipos de aparellos e máquinas (CD, CMCT) 

 Identifica as distintas etapas da vida (CMCT, CSC) 
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 Utiliza diferentes técnicas de aprendizaxe, tales como resumos, esquemas, subliñado… (CAA, 

CSIEE, CMCT) 

 Desenvolve traballos individuais ou grupais de xeito autónomo fixando a atención na corrección dos 

erros propios (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Ten iniciativa propia na elaboración dos traballos da área (CSIEE, CMCT) 

 Diferencia alimentos e nutrientes (CSIEE, CMCT) 

 

Indicadores de logro avaliables en relación coas CC 

 Expresa correctamente os conceptos relacionados coa área (CCL) 

 Representa numérica ou gráficamente os conceptos relacionados coa área (CMCT) 

 Coñece os principais aparellos, órganos e sentidos do corpo humano, e a súa funcionalidade 

(CMCT) 

 Diferencia alimentos e nutrientes (CSIEE, CMCT) 

 Coñece as distintas funcións do corpo humano (CMCT) 

 Coñece as etapas da vida (CMCT, CSC) 

 Coñece as características dos distintos tipos de animais vertebrados (CMCT) 

 Coñece os principais tipos de animais invertebrados e as súas características (CMCT) 

 Identifica casos diversos de manifestación das funcións vitais dos animais (CMCT) 

 Recoñece as principais partes das plantas (CMCT) 

 Coñece as funcións vitais das plantas (CMCT) 

 Distingue minerais e rochas (CMCT) 

 Comprende a orixe do solo (CMCT) 

 Comprende as relacións que rixen os ecosistemas e as razóns da súa conservación (CMCT) 

 Entende o concepto de materia e os seus cambios (CMCT) 

 Recoñece distintos tipos de materiais (CMCT) 

 Comprende o concepto de forza (CMCT) 

 Comprende o concepto de enerxía e diferencia distintos tipos (CMCT) 

 Entende o concepto de luz e como se propaga (CMCT) 

 Establece a relación entre luz e cores CMCT) 

 Coñece e usa distintos tipos de aparellos e máquinas (CD, CMCT) 

 Utiliza soportes informáticos para traballar cos conceptos da área (editores de textos, follas de 

cálculo para a representación gráfica…) (CD, CMCT) 

 Adquire conceptos da área utilizando medios informáticos (CD, CMCT) 

 Aplica diferentes técnicas de aprendizaxe, tales como resumos, esquemas, subliñado… (CAA, 

CSIEE, CMCT) 
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 Mostra autonomía na realización de traballos, desenvolvendo a capacidade de corrección de erros 

(CAA, CSIEE, CMCT) 

 Ten iniciativa propia na elaboración dos traballos da área (CSIEE, CMCT) 

 

Mínimos esixibles en relación coas CC e aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das 

competencias no caso dunha educación non presencial  

 Coñecer os principais aparellos, órganos e sentidos do corpo humano (CMCT) 

 Enumerar e explicar as distintas funcións do corpo humano (CMCT) 

 Recoñecer os tipos de animais vertebrados e as súas características (CMCT) 

 Recoñecer os principais tipos de animais invertebrados e as súas características (CMCT) 

 Entender as relacións que rixen os ecosistemas e as razóns da súa conservación (CMCT) 

 Comprender o concepto de materia e os seus cambios (CMCT) 

 Utilizar diferentes técnicas de aprendizaxe, tales como resumos, esquemas, subliñado… (CAA, 

CSIEE) 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

Obxectivos por Competencias 

 Expresar con corrección os conceptos relacionados coa área (CCL) 

 Enriquecer o vocabulario cos termos propios da área (CCL) 

 Expresar con corrección e orde as ideas propias (CCL, CAA) 

 Saber escoitar e asimilar a información (CCL, CAA, CSC) 

 Aplicar a situacións da vida real razoamentos matemáticos relacionados coa área (CSC) 

 Interpretar gráficos de barras (CSC) 

 Adoptar unha actitude favorable aos hábitos saudables CSC) 

 Elaborar pequenas investigacións, sabendo reflectir os resultados con orde e corrección por medio 

dos diferentes recursos expresivos e gráficos, de cara a achegar aos alumnos e alumnas ao 

coñecemento científico (CSC, CMCT, CAA, CSIEE) 

 Entender os cambios que o ser humano introduce no reino vexetal, e no mundo natural en xeral, 

como xeito de promover o respecto por este, así como a súa mellora integral e aproveitamento 

racional e sostible (CSC, CMCT) 

 Percibir axeitadamente o espazo físico (CSC, CMCT) 

 Analizar os cambios que no medio produce o paso do tempo, ao través da análise dos respectivos 

axentes naturais que obran ao respecto (CSC, CMCT) 

 Desenvolver habilidades de relación social (CSC) 
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 Empregar as tecnoloxías da información como transmisoras e xeneradoras do coñecemento sobre 

o medio (CD, CSC) 

 Analizar e clasificar a información encontrada CD, CAA, CSIEE) 

 Empregar o esquema para favorecer a comprensión de textos (CAA, CSIEE) 

 Coñecer as emocións e sentimentos dos demais de cara á mellora das relacións persoais (CSC) 

 Participar como individuo pertencente a unha sociedade na conservación do entorno como obriga 

cidadá responsable (CSC) 

 Dar importancia aos valores democráticos na convivencia entre persoas (CSC) 

 Tratar a información recibida de xeito crítico (CSC, CAA, CSIEE) 

 Desenvolver un sentimento de cidadanía global compatible coa identidade propia (CSC) 

 Aprezar a creatividade implícita no acto comunicativo e no coñecemento do medio ao través da 

representación deste (CSC, CCEC) 

 Desenvolver a curiosidade por coñecernos a nós mesmos e o medio no que interactuamos (CAA, 

CSIEE) 

 Potenciar as habilidades necesarias para obter información e incorporala de xeito ordeado ao 

coñecemento propio e do medio (CAA, CSIEE) 

 Ser quen de autoavaliarse ao tempo que aprender dos demais (CAA, CSIEE) 

 Ter curiosidade por coñecer as manifestacións culturais propias e por respectar as alleas (CAA, 

CSIEE, CCEC) 

 Sentir curiosidade por formular preguntas e manexar diversidade de respostas (CAA, CSIEE) 

 Ser conscientes das propias capacidades de cara a unha aprendizaxe axeitada (CAA, CSIEE) 

 Recoñecer a necesidade de completar e renovar a información co paso do tempo (CAA, CSIEE) 

 Planificar de xeito autónomo as actividades do tempo libre cara o desenvolvemento persoal 

(CSIEE, CAA) 

 Desenvolver actitudes de respecto comezando polo coñecemento dun mesmo (CSIEE, CAA, CSC) 

 Potenciar as habilidades sociais cara o traballo grupal (CSIEE, CAA, CSC) 

 Reforzar a dignidade persoal e do ser humano en xeral desde o respecto ás distintas formas de 

vida (CSIEE, CAA, CSC) 

 Saber tomar decisións que teñan que ver coa conservación do medio (CSIEE, CAA, CSC, CMCT) 

 Tomar opinión sobre o uso das enerxías alternativas (CSIEE, CAA, CMCT) 

 Ter unha actitude positiva cara o cambio e a innovación (CSIEE, CAA, CMCT) 

 Incentivar un consumo responsable (CSIEE, CAA, CSC) 

 Desenvolver a capacidade creativa cara a creación de proxectos de intervención (CSIEE, CAA, 

CMCT) 
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Secuencia de Contidos por bloques. Temporalización 

1. Contidos comúns 

 Iniciación ao coñecemento científico e a súa aplicación nas ciencias sociais 

 Busca e selección de información utilizando as novas tecnoloxías 

 Organización e análise de datos, e comunicación de conclusións 

 Iniciativa emprendedora 

 Técnicas de estudo e de traballo cooperativo 

 Paticipación activa e construtiva na vida social 

 Utilización da terminoloxía propia da área 

 

2. O mundo que nos rodea 

 A Terra, o Sol e a Lúa 

 Movementos da Terra e a Lúa 

 Representación da Terra 

 A auga e os seus estados 

 A auga na natureza 

 O ciclo da auga 

 As paisaxes: o interior e a costa. Ríos, lagos e encoros 

 Os minerais, as rochas e o solo 

 Os ecosistemas: relación e conservación 

 As paisaxes de Galicia: relevo, augas, clima, vexetación e fauna 

 

3. Vivir en sociedade 

 A localidade e a poboación: aldeas, vilas e cidades 

 Os traballos: agricultura, gandaría, pesca, minaría e industria 

 Os servizos, o comercio, os transportes e as comunicacións 

 As institucións e a localidade. O concello e os servizos municipais 

 O territorio onde vivimos: concellos, comarcas e comunidades autónomas. Galicia 

 A organización do Estado. Institucións políticas 

 A participación cidadá 
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4. As pegadas do tempo 

 Coñecer o pasado: o paso do tempo 

 A vida hai miles de anos: os tempos dos primeiros seres humanos 

 A vida hai miles de anos: os tempos dos romanos 

 A vida hai centos de anos: os tempos dos cabaleiros 

 A vida hai centos de anos: os tempos dos navegantes 

 A vida hai centos de anos: os tempos das primeiras fábricas 

 Os nosos tempos 

 

Temporalización 

Os contidos anteriores estruturaranse ao longo do curso en 6 unidades, cada unha das que se 

traballarán mensualmente, correspondéndose 2 unidades por trimestre. Terase en conta unha 

flexibilización ao respecto no caso particular de cada aula, en función da súa diversidade. O mes de 

setembro adicarase a tarefas de repaso do curso anterior, o que permitirá a avaliación inicial dos 

alumnos, mentres que o de xuño se destinará ao repaso do curso actual. 

 

Criterios de avaliación en relación ás CC 

 Expresar con corrección os conceptos relacionados coa área (CCL) 

 Representar numéricamente ou en gráficos conceptos relacionados coa área (CSC) 

 Coñecer os distintos movementos da Terra e a Lúa, entendendo as interaccións entre estes dous 

astros e o Sol (CSC) 

 Identificar diferentes xeitos de representación da Terra (CSC, CCEC) 

 Saber explicar os distintos estados da auga na natureza (CSC, CMCT) 

 Explicar o ciclo da auga (CSC, CMCT) 

 Distinguir distintos tipos de paisaxes (CSC, CMCT) 

 Diferenciar minerais e rochas (CSC, CMCT) 

 Comprender a orixe do solo (CSC, CMCT) 

 Coñecer diferentes paisaxes de Galicia (CSC, CMCT) 

 Utilizar soportes informáticos ao traballar cos conceptos relacionados coa área (editores de textos, 

follas de cálculo para a representación gráfica…) (CD, CSC) 

 Realizar tarefas de aprendizaxe sobre os conceptos da área utilizando medios informáticos (CD, 

CSC) 

 Explicar os conceptos de localidade e poboación, así como os seus tipos (CSC) 
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 Encadrar os diferentes traballos no seu sector (CSC) 

 Explicar a finalidade do sector servizos, o comercio e os transportes (CSC) 

 Recoñecer distintos tipos de medios e vías de comunicación (CSC) 

 Coñecer o funcionamento institucional da localidade e os servizos que nos presta (CSC) 

 Coñecer a estructura territorial de Galicia e as súas principais características físicas e humanas 

(CSC) 

 Recoñecer as institucións políticas nas que se organiza o Estado (CSC) 

 Recoñecer a importancia da participación cidadá (CSC) 

 Achegarse á comprención da noción do paso do tempo (CSC) 

 Coñecer as principais formas de vida do pasado e os tempos actuais (CSC) 

 Utilizar diferentes técnicas de aprendizaxe, tales como resumos, esquemas, subliñado… (CAA, 

CSIEE, CSC) 

 Desenvolver traballos individuais ou grupais de xeito autónomo fixando a atención na corrección 

dos erros propios (CAA, CSIEE, CSC) 

 Ter iniciativa propia na elaboración dos traballos da área (CSIEE, CSC) 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables en relación coas CC 

 Expresa con corrección os conceptos relacionados coa área (CCL) 

 Representa numéricamente ou en gráficos conceptos relacionados coa área (CSC) 

 Coñece os distintos movementos da Terra e a Lúa (CSC) 

 Identifica diferentes xeitos de representación da Terra (CSC, CCEC) 

 Sabe explicar os distintos estados da auga na natureza (CSC, CMCT) 

 Explica o ciclo da auga (CSC, CMCT) 

 Distingue distintos tipos de paisaxes (CSC, CMCT) 

 Diferencia minerais e rochas (CSC, CMCT) 

 Comprende a orixe do solo (CSC, CMCT) 

 Explica os conceptos de localidade e poboación, así como os seus tipos (CSC) 

 Relaciona os diferentes traballos co seu sector (CSC) 

 Explica a finalidade do sector servizos, o comercio e os transportes (CSC) 

 Recoñece distintos tipos de medios e vías de comunicación (CSC) 

 Coñece o funcionamento institucional da localidade e os servizos que nos presta (CSC) 

 Coñece a estructura territorial de Galicia e as súas principais características físicas e humanas 

(CSC) 

 Recoñece as institucións políticas nas que se organiza o Estado (CSC) 

 Recoñece a importancia da participación cidadá (CSC) 

 Achégase á comprención da noción do paso do tempo (CSC) 
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 Coñece as principais formas de vida do pasado e os tempos actuais (CSC) 

 Utiliza soportes informáticos ao traballar cos conceptos relacionados coa área (editores de textos, 

follas de cálculo para a representación gráfica…) (CD, CSC) 

 Realiza tarefas de aprendizaxe sobre os conceptos da área utilizando medios informáticos (CD, 

CSC) 

 Utiliza diferentes técnicas de aprendizaxe, tales como resumos, esquemas, subliñado… (CAA, 

CSIEE, CSC) 

 Desenvolve traballos individuais ou grupais de xeito autónomo fixando a atención na corrección dos 

erros propios (CAA, CSIEE, CSC) 

 Ten iniciativa propia na elaboración dos traballos da área (CSIEE, CSC) 

 

Indicadores de logro avaliables en relación coas CC 

 Expresa correctamente os conceptos relacionados coa área (CCL) 

 Representa numérica e graficamente os conceptos relacionados coa área (CSC) 

 Coñece os distintos movementos da Terra e a Lúa (CSC) 

 Coñece e manexa diferentes tipos de representación da Terra (CSC, CCEC) 

 Explica os distintos estados da auga na natureza (CSC, CMCT) 

 Coñece e comprende o ciclo da auga e as súas repercusións (CSC, CMCT) 

 Posúe capacidade de análise dos distintos tipos de paisaxes (CSC, CMCT) 

 Diferencia minerais e rochas (CSC, CMCT) 

 Comprende a orixe do solo (CSC, CMCT) 

 Entende os conceptos de localidade e poboación, así como os seus tipos (CSC) 

 Clasifica os diferentes traballos no seu sector (CSC) 

 Comprende a finalidade do sector servizos, o comercio e os transportes (CSC) 

 Distingue os distintos tipos de medios e vías de comunicación (CSC) 

 Comprende o funcionamento institucional da localidade e os servizos que nos presta (CSC) 

 Coñece a estrutura territorial de Galicia e as súas principais características físicas e humanas 

(CSC) 

 Coñece as institucións políticas nas que se organiza o Estado (CSC) 

 Comprende a importancia da participación cidadá (CSC) 

 Desenvolve a noción do paso do tempo (CSC) 

 Coñece e diferencia distintas formas de vida do pasado e tempos actuais (CSC) 

 Utiliza soportes informáticos ao traballar cos conceptos relacionados coa área (editores de textos, 

follas de cálculo para a representación gráfica…) (CD, CSC) 

 Desenvolve a aprendizaxe sobre os conceptos da área utilizando medios informáticos (CD, CSC) 
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 Utiliza diferentes técnicas de aprendizaxe, tales como resumos, esquemas, subliñado… (CAA, 

CSIEE, CSC) 

 Realiza traballos de xeito autónomo, prestando atención á corrección dos erros (CAA, CSIEE, CSC) 

 Ten iniciativa propia na elaboración dos traballos da área (CSIEE, CSC) 

 

Mínimos esixibles en relación coas CC e aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das 

competencias no caso dunha educación non presencial  

 Coñecer os distintos movementos da Terra e da Lúa, entendendo as interaccións entre estes dous 

astros e o Sol (CSC) 

 Explicar o ciclo da auga (CSC) 

 Coñecer diferentes paisaxes de Galicia (CSC) 

 Coñecer o funcionamento institucional da localidade e os servizos que nos presta (CSC) 

 Coñecer a estrutura territorial de Galicia e as súas principais características físicas e humanas 

(CSC) 

 Achegarse á comprención da noción do paso do tempo (CSC) 

 Coñecer as principais formas de vida do pasado e os tempos actuais (CSC) 

 

ÁREA DE PLÁSTICA 

Obxectivos por Competencias 

 Propiciar situacións creativas diversas a partires da lectura comprensiva de textos (CCL, CCEC) 

 Desarrollar situacións creativas diversas a partir da reflexión e análise das mensaxes orais propias 

e dos demais (CCL, CCEC) 

 Formar un xuicio crítico a partires da análise das distintas creacións artísticas (CCL, CCEC, 

CSIEE) 

 Descubrir outros medios e culturas (CCL, CCEC, CSC) 

 Representar e interpretar a realidade mediante os distintos elementos matemáticos (CCEC, 

CMCT) 

 Desarrollar a percepción e representación do espacio físico no que ten lugar a vida en xeral, e a 

humana en particular (CCEC, CSC, CMCT) 

 Empregar os recursos tecnolóxicos apropiados para a asimilación dos contidos da área (CCEC, 

CD) 

 Respetar as diferencias individuais a través dos distintos gustos plásticos (CCEC, CSC) 

 Ter unha actitud constructiva, solidaria e responsable nas tarefas propostas (CCEC, CSC) 

 Valorar as manifestacións más destacadas do patrimonio cultural (CCEC, CSC) 
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 Coñecer algunhas das principais correntes estéticas (CCEC, CSC) 

 Desarrollar diferentes recursos e técnicas de representación artística como forma de melloría 

intelectual (CCEC, CAA, CSIEE) 

 Valorar a lingua como recurso artístico, por medio da poesía (CCEC, CCL) 

 Planificar os procesos necesarios para alcanzar os resultados deseados (CCEC, CAA, CSIEE) 

 Potenciar a motivación de un mesmo, así como a autoconfianza e o gusto por aprender (CAA; 

CSIEE) 

 Formular diversas preguntas ante unha mesma situación de cara a diversificación de estratexias, 

buscando a mellor solución posible (CAA, CSIEE) 

 Obter información nos distintos soportes (CAA, CSIEE) 

 Respectar os aportes dos demais (CSIEE, CSC) 

 Desarrollar o espíritu de superación nos proxectos personais e de grupo (CSIEE, CSC) 

 Desarrollar o espíritu crítico no análise da información (CSIEE, CAA) 

 Saber expresar as opinións propias para a consecución dun traballo cooperativo eficaz (CSIEE, 

CAA, CSC) 

 Aceptar con sinceridade as limitacións personais para mellorar a imaxe persoal e a autoestima 

(CSIEE, CAA, CSC) 

Secuencia de Contenidos por bloques. Temporalización 

1. Observación plástica 

 Elementos básicos da linguaxe plástica e visual: liña, cor, textura e forma. 

 Formas naturais e artificiais do entorno. Formas xeométricas básicas. 

 Esquematización de formas complexas por síntese ou eliminación. Procura de posibilidades. 

 Concepto intuitivo de perspectiva. 

 A proporción 

 Proporcionalidade: sombras chinas.  

 Imaxen fixa e en movemento. Representacións bidimensionais e tridimensionais. Imaxes 

secuenciadas. 

2. Expresión plástica 

 Corpos xeométricos básicos: características. Os polígonos regulares e o volume. Xogos 

xeométricos: o tangram. 

 O “collage” 

 Técnicas de duas dimensiones (dibuxo, pintura) e de tres dimensións (escultura, modelado). 

 Cores primarios e secundarios, fríos e cálidos. 

 Posibilidades plásticas e expresivas do propio corpo. 
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Temporalización 

Os contidos anteriores  estructuraranse quincenalmente. Terase en conta unha flexibilización o 

respecto no caso particular de cada aula, en función da sua diversidade, e en función también das 

tarefas que se realicen en coordinación con outros equipos docentes (extraescolares, etc.) 

Criterios de evaluación en relación as CC 

 

 Apreciar o emprego de recursos expresivos que comuniquen ideas, sentimentos e vivencias (CCL, 

CCEC)) 

 Aplicar conceptos matemáticos nas realizacións artísticas (orde, medidas, figuras xeométricas…) 

(CMCT, CCEC) 

 Valorar a capacidade de observación dos elementos plásticos e visuais de animais, plantas e 

obxectos do entorno (CCEC, CMCT, CSC) 

 Valorar elementos coma o punto de vista do observador, a amplitude do plano, o contido, etc., a 

través da observación do entorno (CCEC, CMCT, CSC) 

 Empregar software na creación artística a nivel básico (dibuxos elementais, coloreado de 

formas…) (CD, CCEC) 

 Comprobar a capacidade de participación nas accións colectivas de interpretación e 

representacións plásticas (CCEC, CSC) 

 Comprobar a capacidade de discriminar formas nunha imaxe dada (CCEC) 

 Evaluar a transformación imaxinativa da realidade a través da linguaxe plástica (CCEC) 

 Realizar representacións teatrais con invención de argumentos, persoaxes e situacións (CCEC) 

 Evaluar a capacidade de búsqueda de posibilidades expresivas de obxectos diversos (CCEC) 

 Evaluar a sintetización e orde das ideas clave que resumen unha historia ou representación (CAA, 

CCEC) 

 Evaluar o dominio da coordinación visomotriz nos traballos manuais (CCEC, CSIEE) 

 Valorar a elección de técnicas, materiais e instrumentos nas representacións plásticas (CCEC, 

CSIEE) 

 Comprobar a secuenciación, atendendo a orde en que se presentan, de mensaxes e instruccións 

visuais (CCEC, CSIEE) 

 Comprobar a capacidade de invención de argumentos e de búsqueda dos medios para a 

representación artística (CCEC, CSIEE) 
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Estándares de aprendizaje evaluables en relación con las CC 

 Aprecia o emprego de recursos expresivos que comuniquen ideas, sentimentos e vivencias (CCL, 

CCEC)) 

 Aplica conceptos matemáticos nas realizacións artísticas (orde, medidas, figuras xeométricas…) 

(CMCT, CCEC) 

 Valora a capacidade de observación dos elementos plásticos e visuais de animais, plantas e 

obxectos do entorno (CCEC, CMCT, CSC) 

 Valora elementos como o punto de vista do observador, a amplitude do plano, o contido, etc., a 

través da observación do entorno (CCEC, CMCT, CSC) 

 Emprega software na creación artística a nivel básico (dibuxos elementais, coloreado de 

formas…) (CD, CCEC) 

 Comproba a capacidade de participación en accións colectivas de interpretación e representación 

plásticas (CCEC, CSC) 

 Comproba a capacidade de discriminar formas nunha imaxen dada (CCEC) 

 Evalúa a transformación imaxinativa da realidade a través da linguaxe plástica (CCEC) 

 Realiza representacións teatrais con invención de argumentos, personaxes e situacións (CCEC) 

 Evalúa a capacidade de búsqueda de posibilidades expresivas de obxectos diversos (CCEC) 

 Evalúa a sintetización e orde das ideas clave que resumen unha historia ou representación (CAA, 

CCEC) 

 Evalúa o dominio da coordinación visomotriz nos traballos manuais (CCEC, CSIEE) 

 Valora a elección de técnicas, materiais e instrumentos nas representacións plásticas (CCEC, 

CSIEE) 

 Comproba a secuenciación, atendendo a orde en que se presentan, de mensaxes e instruccións 

visuais (CCEC, CSIEE) 

 Comproba a capacidade de invención de argumentos e de búsqueda dos medios para a 

representación artística (CCEC, CSIEE) 

Indicadores de logro evaluables en relación cas CC 

 Emprega recursos expresivos que comunican ideas, sentimentos e vivencias (CCL, CCEC)) 

 Aplica conceptos matemáticos nas realizacións artísticas (orde, medidas, figuras xeométricas…) 

(CMCT, CCEC) 

 Aprecia os elementos plásticos e visuais de animais, plantas e obxectos do entorno, desarrollando 

a capacidade de observación (CCEC, CMCT, CSC) 

 Desarrolla a apreciación de elementos como o punto de vista do observador, a amplitude do 

plano, o contido, etc., a través da observación do entorno (CCEC, CMCT, CSC) 

 Emprega software na creación artística (dibuxos elementais, coloreado de formas…) (CD, CCEC) 
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 Desarrolla a capacidade de participación en accións colectivas de interpretación e representacións 

plásticas (CCEC, CSC) 

 Amplía a capacidade de discriminar formas nunha imaxe dada (CCEC) 

 Realiza representacións teatrais con invención de argumentos, personaxes e situacións (CCEC) 

 Analiza as posibilidades expresivas de obxectos diversos (CCEC) 

 Sintetiza e ordea as ideas clave que resumen unha historia ou representación (CAA, CCEC) 

 Desarrolla a coordinación visomotriz nos traballos manuais (CCEC, CSIEE) 

 Evalúa a elección de técnicas, materiais e instrumentos nas representacións plásticas (CCEC, 

CSIEE) 

 Ten en conta a secuenciación, atendendo a orde en que se presentan, de mensaxes e 

instruccións visuais (CCEC, CSIEE) 

 

Mínimos exigibles en relación con las CC y aprendizajes imprescindibles para la adquisición de 

las competencias en caso de una educación no presencial 

 Evaluar a transformación imaxinativa da realidade a través da linguaxe plástica (CCL, 

CCEC, CSC, CMCT, CAA, CSIEE) 

 Valorar a elección de técnicas, materiais e instrumentos nas representacións plásticas 

(CCEC, CD) 

 Evaluar o dominio da coordinación visomotriz nos traballos manuais (CCEC, CSIEE) 

 Comprobar a capacidade de participación en accións colectivas de interpretación e 

representacións plásticas (CCEC, CSC, CSIEE) 

 

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Obxectivos por Competencias 

 Afondar no autocoñecemento persoal (CSIEE) 

 Comprender as capacidades e necesidades propias (CSIEE) 

 Contribuír a se formar o autoconcepto (CAA, CSC) 

 Contribuír ao control das emocións desde o control do pensamento (CSIEE, CAA) 

 Potenciar o sentido de responsabilidade (CSIEE) 

 Ser capaz de adquirir compromisos adecuados ás idades dos alumnos (CSC) 

 Saber valorar na xusta medida o feito de cometer erros (CSIEE, CAA) 

 Contribuír ao control das frustracións como xeito de mellora do autoconcepto (CSIEE) 
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 Potenciar a capacidade de iniciativa e autonomía persoais de cara ao logro de creacións propias 

útiles (CSIEE, CCEC, CMCT) 

 Desenvolver unha maior habilidade comunicativa ao través de elementos da comunicación non 

verbais como o ton de voz ou o dominio do espazo comunicativo (CCL, CSC) 

 Saber escoitar, preguntar e argumentar como xeito de alcanzar unha actitude construtiva nos 

procesos de aprendizaxe e integración social positiva (CAA, CSC) 

 Desenvolver elementos que favorecen a comunicación, como a empatía, o altruísmo, a tolerancia 

e a valoración do outro ou as condutas solidarias (CSC) 

 Ter unha actitude de busca continua do mellor argumento (CSIEE, CCL) 

 Respectar os elementos implicados nas relacións persoais debidos a diferencia de sexo (CSC) 

 Desenvolver actitudes viarias construtivas, solidarias e de respecto (CSC) 

 Desenvolver o sentido de cooperación, respecto ás normas e de resolución de conflitos, de cara a 

unha potenciación da convivencia social (CSC) 

Secuencia de Contidos por bloques. Temporalización 

1. A identidade e a dignidade da persoa 

 O autocoñecemento: características persoais, capacidades e necesidades propias 

 O autoconcepto 

 O pensamento e as emocións 

 O autocontrol 

 A responsabilidade 

 O compromiso 

 Valoración dos erros 

 A frustración 

 A iniciativa e autonomía persoais e as creacións 

2. A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 

 Habilidades comunicativas. Elementos da comunicación non verbais: ton de voz, emprego do 

espazo… 

 Escoitar, preguntar, argumentar 

 Elementos que favorecen a comunicación: empatía, altruísmo, tolerancia e valoración do outro, as 

condutas solidarias… 

 A busca  do mellor argumento 

3. A convivencia e os valores sociais 

 As diferenzas de sexo 
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 Educación viaria 

 Cooperación, normas e resolución de conflitos 

Temporalización 

Os contidos anteriores estructuraranse quincenalmente. Terase en conta unha flexibilización ao 

respecto no caso particular de cada aula en función da súa diversidade. 

Criterios de avaliación en relación ás CC 

 Afondar no autocoñecemento persoal (CSIEE) 

 Comprender as capacidades e necesidades propias (CSIEE) 

 Desenvolver o autoconcepto (CAA, CSC) 

 Controlar as emocións desde o control do pensamento (CSIEE, CAA) 

 Potenciar o sentido de responsabilidade (CSIEE) 

 Ser capaz de adquirir compromisos adecuados ás idades dos alumnos (CSC) 

 Valorar na xusta medida o feito de cometer erros (CSIEE, CAA) 

 Controlar as frustracións como xeito de mellora do autoconcepto (CSIEE) 

 Potenciar a capacidade de iniciativa e autonomía persoais de cara ao logro de creacións propias 

útiles (CSIEE, CCEC, CMCT) 

 Desenvolver unha maior habilidade comunicativa ao través de elementos da comunicación non 

verbais como o ton de voz ou o dominio do espazo comunicativo (CCL, CSC) 

 Saber escoitar, preguntar e argumentar como xeito de alcanzar unha actitude construtiva nos 

procesos de aprendizaxe e integración social positiva (CAA, CSC) 

 Desenvolver elementos que favorecen a comunicación, como a empatía, o altruísmo, a tolerancia 

e a valoración do outro ou as condutas solidarias (CSC) 

 Ter unha actitude de busca continua do mellor argumento (CSIEE, CCL) 

 Respectar os elementos implicados nas relacións persoais debidos a diferencia de sexo (CSC) 

 Desenvolver actitudes viarias construtivas, solidarias e de respecto (CSC) 

 Desenvolver o sentido de cooperación, respecto ás normas e de resolución de conflitos, de cara a 

unha potenciación da convivencia social (CSC) 

Estándares de aprendizaxe avaliables en relación coas CC 

 Afonda no autocoñecemento persoal (CSIEE) 

 Comprende as capacidades e necesidades propias (CSIEE) 

 Forma o autoconcepto (CAA, CSC) 
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 Controla as emocións desde o control do pensamento (CSIEE, CAA) 

 Desenvolve sentido de responsabilidade (CSIEE) 

 É capaz de adquirir compromisos adecuados ás idades dos alumnos (CSC) 

 Valora na xusta medida o feito de cometer erros (CSIEE, CAA) 

 Controla as frustracións como xeito de mellora do autoconcepto (CSIEE) 

 Mellora a capacidade de iniciativa e autonomía persoais de cara ao logro de creacións propias 

útiles (CSIEE, CCEC, CMCT) 

 Desenvolve unha maior habilidade comunicativa ao través de elementos da comunicación non 

verbais como o ton de voz ou o dominio do espazo comunicativo (CCL, CSC) 

 Escoita, pregunta e argumenta como xeito de alcanzar unha actitude construtiva nos procesos de 

aprendizaxe e integración social positiva (CAA, CSC) 

 Desenvolve elementos que favorecen a comunicación, como a empatía, o altruísmo, a tolerancia e 

a valoración do outro ou as condutas solidarias (CSC) 

 Ten unha actitude de busca continua do mellor argumento (CSIEE, CCL) 

 Respecta os elementos implicados nas relacións persoais debidos a diferencia de sexo (CSC) 

 Desenvolve actitudes viarias construtivas, solidarias e de respecto (CSC) 

 Desenvolve o sentido de cooperación, respecto ás normas e de resolución de conflitos, de cara a 

unha potenciación da convivencia social (CSC) 

Indicadores de logro avaliables en relación coas CC 

 Desenvolve o autocoñecemento persoal, formando o seu autoconcepto de xeito progresivo 

(CSIEE, CAA, CSC) 

 É consciente das capacidades e necesidades propias (CSIEE) 

 Coñece e controla as súas emocións (CSIEE, CAA) 

 Mellora o seu sentido de responsabilidade (CSIEE) 

 Adquire compromisos adecuados á súa idade (CSC) 

 Admite o feito de cometer erros (CSIEE, CAA) 

 Controla as frustracións como maneira de mellorar o seu autoconcepto (CSIEE) 

 Desenvolve a capacidade de iniciativa e autonomía persoais de cara ao logro de creacións 

propias útiles (CSIEE, CCEC, CMCT) 

 Mellora a súa habilidade comunicativa ao través de elementos non verbais como o ton de voz ou a 

comprensión do espazo comunicativo (CCL, CSC) 

 Escoita, pregunta e argumenta cara alcanzar unha actitude construtiva nos procesos de 

aprendizaxe e na integración social positiva (CAA, CSC) 
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 Posúe elementos que favorecen a comunicación, como a empatía, o altruísmo, a tolerancia e a 

valoración do outro ou as condutas solidarias (CSC) 

 Busca da mellora na argumentación (CSIEE, CCL) 

 Respecta os elementos implicados nas relacións persoais en función da diferenza de sexo (CSC) 

 Ten actitudes viarias construtivas, solidarias e de respecto (CSC) 

 Desenvolve o sentido de cooperación na resolución de conflitos, cara a unha potenciación da 

convivencia social (CSC) 

 

Mínimos esixibles en relación coas CC e aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das 

competencias no caso dunha educación non presencial  

 Afondar no autocoñecemento persoal (CSIEE) 

 Desenvolver o autoconcepto (CAA, CSC) 

 Controlar as emocións desde o control do pensamento (CSIEE, CAA) 

 Potenciar o sentido de responsabilidade (CSIEE) 

 Ser capaz de adquirir compromisos adecuados ás idades dos alumnos (CSC) 

 Valorar na xusta medida o feito de cometer erros (CSIEE, CAA) 

 Controlar as frustracións como xeito de mellora do autoconcepto (CSIEE) 

 Potenciar a capacidade de iniciativa e autonomía persoais de cara ao logro de creacións propias 

útiles (CSIEE, CCEC, CMCT) 

 Saber escoitar e preguntar como xeito de alcanzar unha actitude construtiva nos procesos de 

aprendizaxe (CAA, CSC) 

 Respectar os elementos implicados nas relacións persoais debidos a diferencia de sexo (CSC) 

 Desenvolver o sentido de cooperación, respecto ás normas e de resolución de conflitos, de cara a 

unha potenciación da convivencia social (CSC) 

 

7. Estratexias e criterios de cualificación, procedementos e instrumentos de avaliación 

A observación directa do traballo de clase, a implicación nel e a mostra de actitudes apropiadas 

como a escoita, serán os criterios de cualificación a ter en conta, sempre contando cunha flexibilización 

nos obxectivos propostos, ante condicionantes coxunturais da clase. 

As notas dos controis e probas serán o criterio de cualificación fundamental, se ben na nota numérica 

final influirán aspectos como o caderno, o traballo en clase e a actitude e comportamento xerais.  



 

 
56 

Dita nota numérica aínda podería ser modificada tendo en conta criterios como a diversidade da clase, 

a emotividade do/da alumno/a ou as condicións xerais de promoción na clase.  

Darase o peso cara avaliar o progreso do/a alumno/a da seguinte forma: 60% na resolución dos 

exames, 20% nas tarefas diarias e o 20 % na actitude cara o traballo. 

 

8. ACTIVIDADES. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E OS REFORZOS PARA LOGRAR 

DITA RECUPERACIÓN. 

Realizaranse as actividades e exercicios contemplados nas programacións diarias de aula (exercicios 

dos libros de texto, fichas, actividades lúdicas ou ligadas ao uso das TIC –editores de texto, follas de 

cálculo, deseño gráfico…-), máis as ligadas as celebracións do centro e contempladas na Programación 

xeral anual, sen menoscabo das que podan xurdir ao longo do curso e consideremos adecuadas desde o 

punto de vista didáctico e en relación coa situación Covid-19. 

Tendo en conta os distintos ritmos de aprendizaxe encontrados ao longo das diferentes fases do 

proceso de avaliación (inicial e seguimento), elaboraranse actividades de recuperación e reforzo, e 

ampliación, a aplicar nos momentos oportunos (final de cada unidade e avaliación). 

Estas actividades e materiais consistirán en:  

 Enquisas ou charlas, á parte da observación diaria do/a mestre/a na aula, como paso previo para 

detectar necesidades. 

 Fichas adaptadas aos distintos niveis detectados, ben escritas, seleccionadas entre os textos 

dos que se dispoña ou elaboradas polo/a propio/a mestre/a, ben ao través de medios interactivos, en 

relación neste último sentido coa integración das TIC no quefacer docente habitual. 

 Xogos didácticos presentes na aula ou por medio de recursos interactivos. 

Nestas actividades, manexarase un xeito de traballo grupal, en relación coa importancia da educación 

emocional, que teña en conta os requisitos que a situación Covid-19 exixe, e utilizaranse metodoloxías 

dinámicas, participativas ou de carácter lúdico. Será necesario tamén contar cunha colaboración e efectiva 

coordinación cos/coas mestres/as especialistas que imparten na aula ou se dedican aos casos con 

necesidades específicas de apoio educativo (PT, AL), no caso de existiren. 

9. METODOLOXÍA DIDÁCTICA, EN RELACIÓN COAS CC 

 O método será activo e globalizado, tentando integrar a todos os nenos e nenas na dinámica 

xeral da aula ao través da súa participación continua na clase, e no que as distintas áreas teñan 

cabida na consecución de competencias diversas como a lingüística, matemática, coñecemento do 

medio ou artística, facéndose así fincapé no carácter interdisciplinar do proceso educativo. 
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 Neste sentido, fomentarase a participación, dando para elo importancia ás dinámicas de traballo, 

individuais e grupais, considerando neste último caso as esixencias da situación Covid-19, de cara a 

acadar o respecto mutuo e a colaboración entre todos, contribuíndo deste xeito a acadar unha 

competencia social e cidadá por parte do alumnado 

 É importante utilizar unha metodoloxía motivadora, partindo dos seus coñecementos previos, 

intereses e emocións, demandas e necesidades. Neste sentido, a vinculación entre materias ou a 

competencia dixital e trato da información xoga un papel básico. A partir desta primeira fase que 

servirá de diagnose inicial, o mestre poderá facer unha previsión de dificultades cara poder detectar 

mellor no final do proceso aqueles aspectos susceptibles de mellora ou con necesidade de reforzo. 

 Dado que un dos obxectivos fundamentais a alcanzar é a competencia en sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor, procurarase unha linguaxe sinxela e clara na presentación dos contidos, 

graduándose as actividades na súa dificultade, e facéndose énfase sobre todo nos procedementos e 

técnicas de aprendizaxe. 

 Atenderase a formación en valores, como parte desa competencia social e cidadá, incluíndose 

temas transversais de contido cívico cara acadar actitudes positivas en aspectos como o coidado do 

corpo, a convivencia e respecto mutuo (educación viaria ou non sexista), ou a conservación do entorno 

natural, en relación coa competencias social e cívica e básica en ciencia e tecnoloxía.  

 Terase en conta tamén a diversidade do grupo de clase, esculcando e tendo presente os posibles 

diferentes ritmos de aprendizaxe, as características evolutivas e os intereses particulares, en relación 

coa competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 A colaboración coas familias será tamén, finalmente, outro criterio fundamental á hora de realizar os 

deseños oportunos no proceso de intervención educativa, debido á importancia que ao respecto 

supoñen os intercambios de información, que terán lugar nos días de visita previstos ao efecto. A 

competencia social e cívica ten que ver con este aspecto. 

 

10.  AVALIACIÓN 

 A avaliación terá en conta calquera aspecto que interveña no proceso de intervención educativa. 

 Por esta razón, a avaliación será de tipo formativo, global e continuo, baseada na observación 

directa das condutas e traballo diario de clase, na propia produción dos nenos (fichas, cadernos, 

traballos…), e mediante o diálogo e a entrevista co propio alumno. 

 Non só se avaliarán conceptos, senón tamén procedementos e actitudes, e elo, tanto na avaliación 

inicial, como na trimestral e final. 

 Nos procesos de avaliación, a colaboración dos titores co profesorado de pedagoxía terapéutica 

nos casos dos nenos e nenas que reciben a súa intervención, será fundamental. 

 QUE AVALIAMOS? 

 Avaliamos as persoas implicadas no proceso educativo. 

 A consecución dos obxectivos. 
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 A organización do espazo, do tempo e dos recursos materiais. 

 A adecuación das programacións aos nenos. 

 COMO AVALIAMOS? 

 Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores de logro, e mínimos esixibles 

ou, tendo en conta a situación Covid-19, aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das 

competencias no caso dunha educación non presencial, recollen as aprendizaxes básicas que 

deben alcanzar os alumnos ao final da etapa en cada unha das áreas. 

 Instrumentos: diario do profesor, escalas de observación, entrevistas, xogo, producións dos 

alumnos... 

 CANDO AVALIAMOS? 

- Inicial. Ao comezo do nivel ou da unidade 

- Formativa. Revisión do diario de clase. 

- Sumativa. Ao final de cada unidade, trimestre ou nivel. 

 

  A avaliación entendida deste xeito é un proceso formativo para o profesor que permite recoller a 

información para despois ser utilizada para a orientación do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Levaremos a cabo unha avaliación inicial, continua e final para analizar todo o proceso: as persoas 

implicadas, os recursos e a organización, a consecución de obxectivos. Establecemos como principal 

técnica do proceso avaliador a observación directa e sistemática. O propósito da avaliación é a de 

mellorar aqueles aspectos que foron obstáculo, que estiveron mal definidos ou que presentaron 

dificultades para alcanzar os obxectivos propostos. 

  Formularémonos os seguintes interrogantes: respecto aos obxectivos e contidos traballados: 

foron adecuados?, foron excesivos?, logrouse o que se pretendía? Sobre as actividades: conseguín a 

participación de alumnos e adultos implicados?, foi adecuado o número de actividades realizadas?, 

foron orixinais ou repetitivas?. Respecto aos recursos: foron adecuados, suficientes ou escasos? 

Referido ás familias: logrouse a súa implicación?, cal foi o seu grao de implicación? Respecto á nosa 

propia actitude como mestres: souben descubrir e aproveitar os coñecementos previos dos 

alumnos?, fun capaz de suscitar o conflito cognitivo?, ofrecín ao neno a oportunidade de solucionar o 

conflito? Atendendo á metodoloxía: foi a axeitada?, por que?, en que favoreceu o desenvolvemento 

concreto desta Unidade Didáctica? En relación á atención á diversidade: foi suficiente a atención ás 

n.e.a.e. e/ou n.e.e.? Sobre os temas transversais: introducíronse correctamente?, conseguín 

sensibilizar ao alumnado? 

 

AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN 

 

 Para avaliar a propia programación discutirase no equipo docente de nivel se cumpre os 

obxectivos, e se os contidos se adaptan aos obxectivos. 
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 Faranse test de opinión persoal e cuestionarios aos alumnos. 

 Levarana a cabo ao final de cada curso, os profesores de nivel.  

 Terase en conta tanto a consecución dos obxectivos por parte do alumno como as 

aprendizaxes que o mesmo acade nas competencias básicas. 

 Na medida en que na Avaliación Final se cumpran os obxectivos propostos na área para a 

maioría dos alumnos, determinarase a modificación ou non da programación proposta no nivel. 

 As conclusións incluiranse na Memoria Final Anual. As posibles modificacións,  incorporaranse 

na Programación Xeral Anual que se realizará ao principio do seguinte curso escolar. 

 

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO 

 

Os alumnos manteranse informados dos seus progresos tanto a nivel académico como 

noutros aspectos mediante os resultados das probas obxectivas, información persoal e pola 

información dada aos país.  

A comezos do curso informarase ao alumnado e aos pais dos contidos e obxectivos das 

materias, así coma dos sistemas de avaliación a seguir. 

 Cando menos trimestralmente os titores informarán aos país ou titores legais dos procesos de 

avaliación individualizada de cada alumno, canto á consecución dos obxectivos establecidos e dos 

progresos e dificultades encontradas. 

 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 O material de traballo de clase constará de: 

- Libros de texto 

o Matemáticas e Ciencias sociais, da editorial Santillana 

o Ciencias naturais e Linguas galega e castellana, da editorial Anaya 

- Libros individuais de lectura propios e os que se xulguen adecuados da biblioteca de aula e 

escolar, á que se acudirá con arreglo ás medidas establecidas no Plan de Adaptación á 

situación Covid-19, con fins concretos de traballo, pero tamén perseguindo o obxectivo xeral 

de uso. 

- Fichas elaboradas polo equipo de nivel de profesores, con contidos de reforzo, ampliación, 

repaso, etc. 

- Material instrumental fundamental: lapis, bolígrafos azul, pinturas, xogo de regra, cartabón e 

escuadro, e cadernos de dobre pauta para as linguas e ciencias naturais e sociais, e 

cuadriculado para matemáticas. Todo este material será de uso exclusivamente individual 

atendendo de novo á casuística derivada da situación Covid-19. 

- Xogos de lecto-escritura, puzles, crebacabezas, ábacos, moedas, etc. 
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- Utilización do ordeador e soportes dixitais, coas medidas hixiénicas pertinentes establecidas 

no Protocolo e Plan de Adapatación á situación Covid-19, para fomentar o coñecemento 

realizando actividades complementarias da aula en lectura, cálculo, atención, observación, etc. 

- Uso de material audiovisual para contos, documentais, etc., coa manipulación exclusiva do/da 

mestre/a en relación coas medidas hixiénicas de prevención anticovid-19 xa nomeadas. 

- Ao longo do curso poderá xurdir a idoneidade de realizar saídas complementarias fora do centro, 

no entorno próximo ou fora del, para afianzar os contidos traballados e favorecer o 

desenvolvemento das competencias básicas. Este aspecto dependerá da evolución que a 

situación Covid-19 teña. 

 

12. TEMPORALIZACIÓN 

HORARIO DO 3º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Os horarios sérvennos para tomar conciencia da regularidade das actividades. Terá un 

grao mínimo de flexibilidade para os imprevistos que poidan xurdir tales coma conmemoracións, 

ritmos individuais dos nenos, e durante o presente curso deberá adaptarse ás continxencias 

establecidas no Plan de Adaptación á situación Covid-19 e Plan de Acollida do curso 

2021/2022. 

Os contidos, estruturaranse ó longo do curso en 12 unidades en matemáticas e linguas 

galega e castelá, e 6 ciencias sociais e ciencias naturais, e partindo dunha flexibilización nos 

contidos de Valores sociais e cívicos. Correspóndense 4 unidades por trimestre en matemáticas 

e nas linguas e 2 nas ciencias. 

No mes de setembro farase un repaso dos contidos do curso anterior que nos servirá 

como avaliación inicial do alumnado. 

MATERIAS NÚMERO DE SESIÓNS POR SEMANA 

LINGUA GALEGA 4 SESIÓNS 

LINGUA CASTELÁ 4 SESIÓNS 

MATEMÁTICAS 4 SESIÓNS 

CIENCIAS NATURAIS 2 SESIÓNS 

CIENCIAS SOCIAIS 3 SESIÓNS 

VALORES 1 SESIÓN 
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PLÁSTICA 1 SESIÓN 

 

Distribución das sesións Horario Setembro - Xuño 

1ª SESIÓN 8:45 h – 9:40 h 

2ª SESIÓN 9:40 h – 10:35 h 

3ª SESIÓN 10:35 h – 11:30 h 

RECREO 11:30 h – 12:00 h 

4ª SESIÓN 12:00 h – 12:55 h 

5ª SESIÓN 12:55 h – 13:45 h 

 

 

13.  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A atención á diversidade debe ser entendida como o conxunto de actuacións educativas, 

adaptacións ao currículo, medidas organizativas, apoios e reforzos que un centro deseña, selecciona 

e pon en práctica para proporcionar, tanto ao conxunto do alumnado do centro a resposta máis 

axustada ás súas necesidades educativas xerais e particulares, como ás propias dificultades que 

pode supoñer o ensino de certas áreas ou materias, intentando previr posibles dificultades de 

aprendizaxe. Medidas, en definitiva, dirixidas a dar resposta ás diferentes capacidades, ritmos e 

estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses, situacións sociais, culturais, lingüísticas e de saúde 

do alumnado. 

 

Para as actuacións anteriormente referidas, contextualizadas na realidade do noso centro, 

dirixirémonos á documentación que a continuación se enumera: 

 Plan Xeral de Atención á Diversidade 

 Plan de Orientación e Acción Titorial 

 Plan de Acollida para o alumnado procedente do estranxeiro. 

 

Ademais tomarase como referente normativo a seguinte lexislación: 

 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE-LOMCE, texto 

consolidado). 

 Real Decreto 943/2003 polo que se regulan as condicións para flexibilizar a 

duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativos para os alumnos 

sobredotados intelectualmente.  

 Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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 Decreto 229/2011, de 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, de 3 de maio, de 

educación.  

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas 

ensinanzas de réxime xeral.  

 Orde do 28 de outubro de 1996, pola que se regulan as condicións e o 

procedemento para flexibilizar o período de escolarización obrigatoria dos alumnos 

con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de 

sobredotación intelectual.  

 Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica 

dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as 

ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a 

realización do ditame de escolarización.  

 Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma 

de Galicia regulada polo Decreto 120/1998.  

 Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios 

para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de 

ensino non universitario con necesidades educativas especiais.  

 Orde de 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención 

específica ao alumnado procedente do estranxeiro.  

 Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.   

 

En todo momento serán tidas en conta as características evolutivas individuais de aprendizaxe de 

cada un dos nenos e nenas, cara adoptar as medidas oportunas. 

A concepción da escola como grupo humano implica aceptar a diversidade de alumnos e alumnas que 

integran e enriquecen a labor educativa. Esta aceptación supón unha análise e reflexión constante sobre 

o grupo, aceptando os distintos intereses, capacidades e necesidades.  

Partimos do principio de normalización educativa. Contaremos en todo momento cos nenos/as que 

precisen dunha resposta diferenciada, reflexada nun conxunto de accións graduais que teñen a súa orixe 

nas medidas de atención á diversidade. 
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Utilizaremos estratexias de Reforzos Educativos (modificación dos elementos non prescriptivos do 

currículo), e en caso necesario, extraordinaciamente, ACI. As nosas actuacións estarán coordinadas en 

todo momento co departamento de orientación e en caso necesario polo equipo de orientación específico. 

As nosas intervencións educativas parten de actitudes positivas, realistas e flexibles.  

Como obxectivos prioritarios destacaremos os seguintes: 

- Potenciar a autonomía persoal. 

- Favorecerer a participación activa dentro da comunidade educativa. 

- Atender a súa individualización e sociabilización. 

- Planificar actividades de aprendizaxe. 

- Establecer ritmos de traballo adaptados ás posibilidades de cada un. 

- Seleccionar procedementos e instrumentos axeitados para a súa avaliación. 

 

 Á parte do carácter global da intervención educativa, e da socialización ao través da importancia do 

traballo de grupo, a atención dos alumnos e alumnas deberá ser por parte do titor o máis individualizada 

posible cara a detección das ditas características evolutivas, e a consecuente mellor adaptación posible 

do individuo ao ritmo xeral da clase. 

 De non se lograr esto último, proporase aos alumnos que o necesitaren para que reciban na medida 

do posible reforzo educativo, ben dentro da aula, ben por parte do profesorado especialista en pedagoxía 

terapéutica. 

 Os casos máis preocupantes serán propostos para revisión por parte do departamento de orientación 

para, en comunicación coas familias, e previa autorización súa, poder crear as estratexias de intervención 

necesarias e/ou adecuadas. 

 

PROGRAMA/ACTIVIDADES DE REFORZO E RECUPERACIÓN DE PENDENTES 

 No caso dos alumnos que teñan algunha área pendente, facilitaráselle a posibilidade de acadar os 

obxectivos mínimos. 

Cando o equipo docente e o departamento de orientación consideren oportuno, o alumno/a recibirá 

reforzo educativo que pode ser dentro da aula ou saíndo dela como medida de atención á diversidade. 

  Cando os alumnos non superen os contidos mínimos na área,aplicaránselle actividades de reforzo 

e/ou recuperación. 

14.  ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

Unha vez que un neno/a repetira curso no anterior nivel, o/a anterior titor/a xunto co equipo de 

orientación poden decidir a necesidade de que se lle faga unha Adaptación Curricular Individualizada. 

Esta necesidade quedará plasmada na avaliación final do curso anterior onde se marcarán as pautas da 

mesma. 
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Dita adaptación curricular individualizada elaborarase, si é posible, no primeiro trimestre do 

seguinte curso baseándose na observación do neno/a, nos informes psicopedagóxicos do equipo de 

orientación e as pautas que foron fixadas polo titor/a do curso anterior na avaliación final. Unha vez 

posta en práctica esta A.C.I. será revisada para unha posible ampliación ou revisión segundo os logros, 

ou non, dos obxectivos.  

15. EDUCACIÓN EN VALORES.  

A educación en valores non se trata de contidos que se traballen de maneira ocasional, senon de 

valores que achegan a escola á vida real e favorecen o desenvolvemento integral da persoa, 

contribuíndose deste xeito de forma sobranceira ao desenvolvemento da competencia social. Levaranse 

a cabo transversalmente nas distintas asignaturas ou na asemblea de clase ao través de actividades do 

tipo debate, diálogo, torbellino de ideas.... 

Entre outros trataremos temas do seguinte tipo: educación moral e para a Paz, coeducación, 

educación para a saúde, ambiental, para o consumo, intercultural, lecer e tempo libre..., actividades que 

son de centro e que figuran na Programación xeral anual, á que nos remitimos neste sentido. 

Serán traballados transversalmente de igual xeito aos anteriormente citados, empregando 

instrumentos e procedementos como videos, fichas, pictogramas, diálogos e postas en común, etc. 

 

16. RELACIÓN FAMILIA-ESCOLA 

 

A familia é o primeiro contexto socializador dos nenos (primeiras emocións, hábitos, aprendizaxes…). 

A relación entre escola e familia é moi importante durante todo o curso dado que ten como obxectivo a 

educación do neno, e que se apoia en tres pilares básicos: razóns sociolóxicas (as familias sufren 

procesos de adaptación), razóns pedagóxicas (aprendizaxes significativas coa colaboración familia-

escola) e razóns legais. 

 Podemos distinguir varios motivos para defender esta proposta: 

- Existe un obxectivo común entre familia e escola. 

- Os criterios deben ser homoxéneos. 

- Proporciona seguridade e modelos positivos aos nenos. 

- O intercambio de información é imprescindible. 

- A colaboración dos pais no Centro. Os pais aprenden novas formas de relación cos seus fillos. 

- O labor compensatorio é máis eficaz, profundo e duradeiro. 

 En relación ao intercambio de información destacan: contidos (qué información se quere recibir e 

transmitir), como (evitar tecnicismos), onde e cando (establéceo o equipo docente e os pais deben 

coñecelo e respectalo). A información pode ser: 

1) Sobre o neno (contacto informal diario: entrevista, cuestionario, informe, notas informativas…) 
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2) Información de carácter xeral (reunións xerais ou por grupos: información escrita -carteis, 

circulares, folletos…-). 

 A implicación dos pais pode ser sistemática (tarefas de apoio, talleres) ou esporádica (período 

de adaptación, presentación de actividades ou profesións, festas, saídas, confección de disfraces…).  

 No curso 2021/22, e en función da situación Covid-19, os medios telemáticos, sen prexuízo dos 

presenciais, terán un papel destacado (correo electrónico, plataforma abalar, plataformas de 

videoconferencias, páxina web do centro e aula virtual). 

 

17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

 

Terase en conta os seguintes aspectos: 

-  Unha das finalidades da Educación Primaria é a adquisición das habilidades culturais básicas 

relativas á expresión e comprensión oral e á lectura. 

-  Os alumnos deben desenvolver hábitos de lectura. 

-  A lectura debe traballarse en todas as áreas do currículo. 

-  Co fin de fomentar o hábito de lectura, dedicarase un tempo diario a ela. 

-  Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunha das áreas da etapa, a comprensión lectora e a 

expresión oral e escrita traballaranse en todas as áreas. 

-  Coa finalidade de fomentar o hábito da lectura, os centros elaborarán e aplicarán un proxecto lector 

que asegure como mínimo media hora diaria. 

Por todo iso, resulta necesario establecer un Plan de Lectura que impulse as actividades relativas á 

promoción e práctica da comprensión lectora prevista nos obxectivos, contidos e criterios de avaliación, e 

ao grao de adquisición das competencias básicas correspondentes a cada unha das áreas do currículo, e 

que favoreza a súa práctica diaria por todo o profesorado en todas as áreas dun modo eficaz. 

A lectura é un factor esencial do enriquecemento intelectual e constitúe unha actividade clave na 

educación por ser un dos principais instrumentos de aprendizaxe, cuxo dominio abre as portas a novos 

coñecementos. Unha deficiente aprendizaxe lectora e unha mala comprensión do lido abocan aos 

alumnos ao fracaso escolar e persoal. Por iso, a comprensión lectora, ademais de ser un instrumento de 

aprendizaxe, é un requisito indispensable para que o alumno sinta gusto pola lectura. 

A lectura estará presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o fomento da lectura e o 

desenvolvemento da comprensión lectora serán impulsados, non só desde as áreas de Lingua Galega e 

Castellana e Literatura, senón a través das actividades específicas de todas as áreas. As sesións de 

lectura non deben orientarse, pois, como unha continuación da clase de Lingua Galega e Castellana e 

Literatura, senón tamén como a posta en práctica das súas ensinanzas e han servir para avaliar o nivel 

de comprensión lectora do alumno. 

Os propósitos da lectura son moi diversos e están sempre ao servizo das necesidades e intereses do 

lector. Lese para obter información, para aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir outras 
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realidades. Todas estas finalidades da lectura deberán terse en conta á hora de traballar na aula, e 

deberán desenvolverse estratexias que lle faciliten ao alumno a súa consecución. 

Os obxectivos de que se pretende 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, con arreglo ás medidas establecidas no Plan de Adapatación á situación 

Covid-19, para a busca de información e aprendizaxe, e como fonte de pracer. Neste sentido a 

coordeación coa dinamización de biblioteca (PLAMBE), ao través das actividades por esta proposta, será 

un aspecto básico a ter en conta. 

 

Prácticas de fomento da lectura: 

É fundamental que o docente logre transmitir aos seus alumnos o seu entusiasmo para lograr facer 

lectores capaces e motivados. 

De entre os moitos textos que se poden empregar para a lectura, o conto ocupa un lugar importante na 

formación literaria dos alumnos de Educación Primaria. Os contos, polo seu contido, a súa estrutura e o 

seu vocabulario, son un instrumento fundamental para o desenvolvemento das habilidades lingüísticas, 

pois cando o neno os escoita ou os le aprópiase do seu vocabulario e das súas estruturas lingüísticas e 

ponas en práctica noutras situacións. 

É moi importante a elección dos textos cos que se vai traballar. Estes han ser motivadores e axeitados 

ao nivel dos lectores. Traballarase a identificación da estrutura dos diferentes textos, as ideas principais e 

secundarias, o sentido dos distintos parágrafos e as relacións que entre eles se establecen. 

O profesorado elixirá os textos en función dos seguintes criterios: 

-  Grao de maduración do proceso lector. 

-  Elección de temas atractivos e interesantes para os alumnos. 

-  Aumento da dificultade dos textos ao longo do curso. 

-  Textos variados en canto a contidos e de diferentes xéneros literarios. 

-  Elección do tipo de letra axeitada aos distintos niveis. 

-  Ilustracións atractivas e motivadoras. 

Por último, hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na 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. A automatización dun bo ton, unha correcta pronunciación e unha axeitada velocidade 

lectora son imprescindibles para que o lector poida consolidar a comprensión lectora. 
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PLAN DE LECTURA DO CURSO 

 

Considérase a lecto-escritura unha ferramenta fundamental na aprendizaxe, polo que se buscarán 

todas as estratexias ao noso alcance para mellorar esta no alumnado, implicándose toda a comunidade 

educativa, na medida do posible, na consecución deste obxectivo. 

 Dado o volume de alumnado que ten o centro, e en función da situación Covid-19 durante o 

presente curso 2021/2022, faise inviable a opción de que todos os alumnos estean na biblioteca ao 

mesmo tempo,  buscándose outras propostas de xeito alternativo nas que se fará un tempo diario de 

lectura. Todos os cursos teñen asignada tamén no horario, unha sesión de uso da biblioteca podendo 

acceder a mesma e con servicio de préstamo. Deberase atender neste sentido ás normas de uso 

establecidas no Protocolo de Adaptación ao contexto Covid-19 e no Plan de Adaptación 

establecido ao efecto polo propio centro. 

 Cada equipo de nivel programará a actividade lectora para a consecución dos obxectivos 

propostos. 

 A biblioteca do centro terá unha importancia capital, posto que deberá proporcionar o acceso aos 

recursos e servizos da mesma, dando as pautas para a utilización axeitada destes recursos e habituando 

aos usuarios a utilizarla con finalidades recreativas, informativas e de educación. 

Obxectivos:  

 Potenciar a comprensión lectora en todas as áreas do currículo. 

 Conquerir, despertar o interese pola lectura e o disfrute persoal coa mesma. 

 Promover hábitos saudales no uso dos libros, e da biblioteca en xeral, en función das 

normas de hixiene establecidas en función da situación Covid-19, utilizándoa como 

ferramenta tanto de consulta xeral, de aprendizaxe e de disfrute lector. 

 Ler de forma expresiva e con fluidez. 

 Ler de forma autónoma, con asiduidade, desenvolvendo unha actitude positiva como fonte 

de disfrute no tempo de ocio. 

 Informar ás familias das actividades a realizar, implicando ás mesmas no apoio da 

cosecución dos obxectivos propostos. 

 Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación como fonte de consulta e medio 

de expresión, con arreglo ás medidas hixiénicas e de prevención establecidas a 

propósito da situación Covid-19. 

 

Contidos: 

 O hábito de ler 

 O pracer  de ler  

 Biblioteca  escolar como centro de documentación e recursos. 
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Temporalización: 

As actividades lectoras e de comprensión estarán presentes en todas as sesións e en cada unha das 

materias, encadradas na explicación dos diferentes contidos e na realización das diversas actividades. 

Actividades fomento da lectura, da escritura e comprensión: 

 Lectura individual silenciosa e en voz alta. 

 Lectura guiada e comentada. 

 Uso da biblioteca, atendendo ás normas establecidas para a prevención da situación 

Covid-19. 

 Actividades de lectura comprensiva (acompañado de cuestionarios). 

 Formación e uso habitual da biblioteca de aula, atendendo ás normas establecidas para a 

prevención da situación Covid-19. 

 Comentarios de texto, resumos, esquemas. 

 Escritura creativa (a partir dunha imaxe, dunha música...) 

 Cuestionarios de lectura comprensiva. 

Recursos: 

 Biblioteca do centro. 

 Biblioteca de aula. 

 

Avaliación: 

Avaliarase trimestralmente tanto a implantación como o desenvolvemento da mesma  polo 

equipo de nivel, á marxe das actividades que ao respecto podan desenvolver equipo de Biblioteca e 

equipo directivo. 

 Utilizaranse estratexias de control do proceso lector (velocidade, articulación, comprensión, 

entoación...) 

 Ser capaz de elixir textos adecuados á situación e desenvolvemento da autonomía lectora. 

 Valoración e aprecio do texto literario. 

 

18.  ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC. MEDIDAS EDUCATIVAS (MATERIAIS, 

RECURSOS, ACTIVIDADES…) NO CASO DUNHA EDUCACIÓN NON PRESENCIAL 

Sendo conscientes da necesidade de integración das Tics: 

OBXECTIVOS 

 Potenciar o emprego das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe, tendo en conta as 

medidas hixiénicas e preventivas en función da situación Covid-19. 

 Empregar estas ferramentas como útil de achega de información. 
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 Facilitar o acceso ás TIC por parte de alumnos con necesidades educativas especiais 

en tarefas de apoio a aprendizaxe, tendo en conta as medidas hixiénicas e 

preventivas en función da situación Covid-19. 

 Utilizar os programas do centro ou outros para favorer a adquisición de destrezas. 

 Fomentar o afán de coñecemento. 

 Expresar, en papel e soporte dixital, de forma clara e ordeada, o proceso seguido, os 

resultados e conclusións aos que se chegou nun plan de traballo, tendo en conta as 

medidas hixiénicas e preventivas en función da situación Covid-19. 

 Utilizar distintos procedementos de busca, selección, organización e aplicalos Saber 

utilizar un ordeador de forma básica. 

 Saber buscar en internet de forma guiada. Ser críticos cos contidos. 

CONTIDOS 

 Internet 

 Ordeador. Uso e disfrute. 

 As TIC na escola. 

TEMPORALIZACIÓN 

Cada nivel dispón dunha hora na aula de informática, desenvolvendo as actividades da 

programación de nivel e aula, buscando complementar o currículo. No seu uso, no presente curso 

2021/2022, haberá que prestar especial atención ás medidas hixiénicas e preventivas anticovid-19. 

 

ACTIVIDADES 

 Uso dalgúns programas como soporte de presentación de traballos: WORD, 

LIVEWORKSHEET, AULA VIRTUAL, POWERPOINT OU SIMILAR…, tendo en conta 

as medidas hixiénicas e preventivas en función da situación Covid-19. 

 Achega de información en internet, como complemento do currículo. 

No presente curso 2021/2022, desde o seu comezo, prestarase unha especial atención á 

formación como usuarios, tanto por parte do profesorado como do alumnado, en ferramentas 

TIC que faciliten o proceso educativo nunha posible situación non presencial:  
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 Correo electrónico 

 Plataforma abalar 

 Plataforma de videoconferencias 

 Páxina web do centro 

 Aula virtual 

 

Estas actividades levaranse a cabo de xeito transversal, enmarcadas no propio proceso 

educativo, ao través das tarefas designadas para seren realizadas polo alumnado, e en estreita 

comunicación e colaboración coas familias. 

19. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

Seguindo a Lei 4/2011 (DOG 15-06) e o Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, co obxectivo de contribuir a 

unha convivencia pacífica, participativa e construtiva, tanto na actividade diaria específica do centro 

escolar, como entre toda a comunidade educativa, establécense unha serie de actividades destinadas a 

mestres/as, alumnos/as e pais/nais. 

Mestres/as. Faranse reunións a principios de curso, tendo aquí especial consideración co 

profesorado de nova incorporación, así como de xeito periódico ao longo del, para propiciar un ambiente 

de cordialidade, cooperación e coordinación efectiva, así como o coñecemento da documentación e 

normas básicas para poder aplicar unhas actuacións comúns ante posibles conflitos. 

Alumnos/as. Comezarase tamén a principio de curso coa difusión das principais normas de 

convivencia, con especial atención a aspectos como a curiosidade e respecto polo diferente, unha 

actitude cívica e construtiva ou hábitos non discriminatorios, coa lectura e comentario de documentos 

como o NOF. Terase especial coidado coa integración do alumnado de nova incorporación, mediante 

actividades de recepción e/ou presentación para lograr un clima de seguridade e tranquilidade.  

Ao longo do curso seguirán a se desenvolver estes aspectos ao través da acción titorial, coa 

promoción de actitudes de desenvolvemento das propias capacidades, facilitando para isto os recursos, 

apoios ou informacións adecuados; e coa organización de actividades como charlas enmarcadas na 

propia acción titorial sobre temas que afectan a toda a comunidade, tales como a hixiene, a educación 

sexual, ou outros que podan ir xurdindo ao longo do curso segundo os centros de interese do alumnado, 

e ademáis, visitas, competicións deportivas, realización de enquisas, xuntas de delegados que detecten 

conflitos e/ou necesidades, propiciando deste xeito unha práctica democrática na vida diaria do centro, 

e con arreglo todo elo ás normas de hixiene e prevención referidas á situación Covid-19. 

Pais/nais. A comezo de curso celebrarase unha reunión de cara a comunicar as principais normas de 

convivencia, facendo un chamamento ao seguimento do contacto ao longo do curso mediante a acción 

titorial, de cara todo elo a propiciar un ambiente de implicación e colaboración no que casa e escola 
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sexan liñas paralelas. No presente curso 2021/2022, ante a posibilidade dunha educación non 

presencial, os medios telemáticos cobrarán unha especial relevancia neste eido. 

Tamén se seguen as Instruccións de 31 de xaneiro de 2014, sobre o protocolo de actuación para 

previr e controlar o absentismo, e a Lei orgánica 1/1996 de 15 de xaneiro sobre protección xurídica do 

menor, aplicable a casos de acoso. 

20. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

A maior parte das actividades que promoverán o proxecto lingüístico terán un carácter plurianual, xa 

que parten de obxectivos comúns dende un curso a outro. Estas serían as celebracións do Magosto, 

Samaín, Entroido, a elaboración da revista escolar, diversos concursos literarios, exposicións, diversas 

recompilacións… 

Para levalos a cabo, consideramos de grande importancia a colaboración e axuda das familias do 

alumnado, así como que teremos en conta o contorno do centro. 

A coordeación co Equipo de Dinamización Lingüística, xunto con outros departamentos como o 

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares ou Música, será un aspecto organizativo 

básico. 

O alumnado será o protagonista das actividades programadas e o que se pretende é a participación 

dinámica e activa de todos eles, tratando de potenciar un uso positivo da nosa lingua. Unha vez máis 

teranse en conta para todo elo as normas de hixiene e prevención requeridas para a situación 

Covid-19. 

21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Para o curso 2021-2022 realizaranse como actividades complementarias e/ou extraescolares as 

marcadas no calendario escolar, condicionadas polas normas de prevención para a situación Covid-19. 

Celebraranse sempre dentro do horario lectivo e non se farán saídas ao exterior, en espera da 

evolución da situación Covid-19. De se realizaren, será sempre que se consideren oportunas e 

adaptadas ao proceso educativo. O carácter indicado das mesmas irase considerando polo equipo de 

nivel ao longo do curso segundo vaian chegando as distintas ofertas e posibilidades. 

22. INCORPORACIÓN DE MODIFICACIÓNS E PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO 

ANTERIOR 

A medida que o curso se vaia desenvolvendo, iremos elaborando diferentes propostas de mellora co 

fin de enriquecer a calidade do noso alumnado en relación ao ensino-aprendizaxe. 

Levaremos a cabo diferentes reunións de nivel, onde iremos mostrando aqueles aspectos que non 

foron adecuados ou eficaces, vendo o nivel de logros, dificultades, necesidades…, que se foron 
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manifestando ao longo do curso co fin de modificar-correxir métodos, situacións, conflitos, 

aprendizaxes, etc. 

As modificacións levadas a cabo serán recollidas nas actas das reunións de nivel. A final de curso 

e a xeito de memoria de nivel, incluiranse aqueles aspectos que non resultaron axeitados, así como as 

modificacións que se fixeron ou que se poden prever para os vindeiros cursos. 

23. NECESIDADES DE MATERIAL 

Nos últimos cursos deuse unha progresiva mellora no material dixital dispoñible, ordeadores e, sobre 

todo, pizarras dixitais, con sustitución das tradicionais pizarras con xis por outras nas que se utiliza 

rotulador.  

Por outra parte tamén faltan ordeadores de aula á parte do utilizado polo docente, como material de 

traballo, investigación e uso das TIC, por parte do alumnado na clase, sen necesidade de acudir 

diariamente a aulas de uso común no centro, dada a situación Covid-19, como a de informática. 
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1. INTRODUCIÓN: REFERENCIA  LEXISLATIVA 
 

 Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOE-LOMCE, texto 

consolidado). 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de Educación Primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Protocolo de Adaptación ao contexto COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2021/2022. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: CARACTERÍSTICAS DO CENTRO ESCOLAR 
 

O Centro escolar foi construído a finais dos setenta e inaugurado no curso 79/80. Está situado na Avda. 

Compostela nº 48, que desemboca no paseo marítimo xunto á praia. 

 O edificio consta de: Planta baixa e dous andares. No curso 98/99 créase un novo anexo para acoller ós/ás nenos/as 

de Infantil e, ademais, refórmase o edificio inicial suprimíndolle as barreiras arquitectónicas existentes e creando 

novos servizos (ascensor, servizo de diminuídos, rampla de acceso....). 

Na actualidade o centro ofrece aos seus alumnos un servizo de catering servido polo Restaurante Chicolino e 

xestionado pola ANPA do centro, así como servizo de transporte privado pertencente a compañía Outeiral e unha liña 

da Xunta con transporte residual que fai o percorrido dende Saltiño, Brión, San, Barraña…(a máis de un quilómetro 

do centro). 

O Centro conta, ademais do anteriormente dito, cun proxecto lector, cun plan de integración das TICs, 

observatorio de convivencia, comisións e equipos de dinamización, actividades extraescolares programadas pola 

Anpa, Concello e o propio centro. 

O horario de xornada única abarca dende as 8:45h. ata as 13:45h, coas adaptacións estipuladas no Plan 

de Adaptación á situación COVID-19, e no Programa de Acollida, ambos do curso 2021/2022. 

En canto ós recursos humanos contamos cos órganos de goberno unipersoais, colexiados, de coordinación 

docente, así como persoal non docente (conserxe, administrativa, coidadora...). 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN: CONTORNA E ÁMBITO DE INFLUENCIA 
 

O Colexio Santa Baia escolariza fundamentalmente a alumnos do centro urbano de Boiro.  

Posúe Boiro unha salientable densidade de poboación, 205 habitantes/km² que repercute na matrícula do 

Centro.  

A actividade laboral dos/daspaís/nais está maioritariamente dedicada ao sector servizos, á pesca, marisqueo, 

industria conserveira e textil, e construcción, con importancia dos contratos temporais. Pais e nais traballan tamén 

pequenas parcelas dedicadas ao cultivo de vides, patacas, millo, etc. 

En xeral o nivel socioeconómico e cultural é medio. 

 

4. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DO ALUMNADO DE CUARTO NIVEL 
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As peculiaridades máis relevantes dos alumnos e das alumnas deste nivel, que van condicionar de xeito 

decisivo a intervención docente na aula, son as seguintes: 

Desenvolvemento afectivo 

a)  Estabilizan o control emocional e asentan e melloran os seus sentimentos. 

b)  Inician a súa independencia respecto dos referentes máis significativos, de camiño cara á autonomía. 

Desenvolvemento psicomotor 

a)  Coñecemento e dominio do esquema corporal. 

b)  Coñecemento e dominio das condutas motrices de base. 

c)  Coñecemento e dominio das condutas neuromotrices. 

d)  Coñecemento e dominio das condutas perceptomotrices. 

e)  Coñecemento e dominio da psicomotricidade grosa e da fina. 

O dominio da psicomotricidade vai permitir mellorar substancialmente a comprensión e a expresión de 

diferentes linguaxes, particularmente da escrita. 

Desenvolvemento cognitivo 

a)  Encóntranse ao principio no mesmo estadio evolutivo-madurativo de desenvolvemento intelectual que no curso 

anterior, pero cada vez necesitan menos manipular para a formación de conceptos e a súa categorización, co cal se 

nota maior nivel. 

b)  A intelixencia é cada vez máis operativa e lóxica. 

c)  A realidade pasa a ser máis obxectiva progresivamente. 

d)  Dominan o manexo de símbolos e signos de códigos convencionais, o que favorece a capacidade de 

representación e a aprendizaxe da lingua escrita, a numeración, a representación espacial e gráfica, e a lectura da 

imaxe. 

e)  Pasan da explicación por xustaposición (organizando e explicando a totalidade en fragmentos sen conexión 

coherente) á lóxica (por categorías socialmente elaboradas e facilitadas polos adultos). 

f )  Incrementan a capacidade de introspección, co que o pensamento é cada vez máis causal e comeza a ser máis 

analítico e dedutivo. 

g)  Experimentan un cambio cualitativo no modo de organizar a realidade. 

h)  Manifestan maior curiosidade intelectual. 

i )  Consolidan a noción de conservación. 

l )  Observan cambios en situacións e fenómenos do mundo físico e poden describilos, comparándoos e establecendo 

relacións de diferenzas e semellanzas. 

m)  Afianzan a diferenza entre os feitos e fenómenos físicos e os psicolóxicos. 

n)  Exploran as características dos materiais que utilizan. 

ñ)  Utilizan cada vez mellor as estratexias da linguaxe, o estudo, a atención e a memoria comprensiva. 

o)  Melloran substancialmente o seu coñecemento, operando mellor de maneira progresiva. 

p)  Desenvolven a metacognición a través da autorregulación da súa actividade. 

q)  Incrementan a capacidade lingüística, xa que consolidan a lingua materna e ofrecen a posibilidade de ensinarlles 

unha segunda lingua. 
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En xeral, reafírmanse as adquisicións do nivel anterior e poténcianse novos desenvolvementos que serán 

básicos para a seguinte, onde se culminará o período das operacións concretas, introdutorio das operacións formais, 

que leva á autonomía persoal. 

Desenvolvemento da personalidade 

a)  Asentan a súa identidade, xa que estabilizan e melloran as características da anterior etapa: o autoconcepto, a 

autoestima, a eficacia e a estima dos demais. 

b)  Regulan o carácter. 

c)  Manteñen a latencia sexual. 

d)  Desenvolven unha gran capacidade de esforzo e entusiasmo. 

Aumentan as súas posibilidades, pois asentan e melloran o autoconcepto, a autoestima, a eficacia e o 

carácter. 

Desenvolvemento social 

a)  Interésanse pola cooperación e a participación. 

b)  Desenvolven a capacidade para aceptar o punto de vista dos demais (redución do egocentrismo). 

c)  Descobren intereses comúns, relaciónanse aínda máis cos demais, respectan as normas e toman decisións 

conxuntas. 

d)  Adquiren paulatinamente máis autonomía. 

e)  Intégranse progresivamente noutros ambientes sociais fóra do ámbito familiar. 

f )  O grupo de iguais comeza a ser moi importante para eles. 

g) A partir de intereses comúns, intensifican as relacións cos demais e establecen lazos profundos de amizade. 

Todos estes aspectos evolutivos inflúen de maneira significativa no tipo de obxectivos e actividades que 

vamos a prantexar na nosa programación, partindo así das características dos nosos alumnos e alumnas para levar a 

cabo o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
5. DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 

INICIAL 
 

Durante o mes de setembro realizaremos co alumnado diferentes tipos de probas e tarefas a modo de 

avaliación inicial para ver os coñecementos previos que teñen adquiridos.  

Para levalas a cabo partiremos dos requisitos mínimos do nivel anterior. A nivel de Linguas, miraremos o nivel 

de lectura tendo en conta a fluidez, a entoación e a comprensión. No referente á escritura, valoraremos a claridade, a 

limpeza e a orde. Será necesario a construcción de frases sinxelas, se cumpre as normas ortográficas básicas (Mp, 

mb, maiúsculas,…), etc. E comprobaremos o nivel de adquisición, comprensión e dominio de conceptos gramaticais 

básicos como os tipos de palabras e sobre a oración. 

No referente ás Matemáticas veremos se coñece os números ata o 999.999, e os aspectos relacionados con 

estes(series de números en orde ascendente e descendente, etc.), e se controla as operación fundamentais, suma, 

resta, multiplicacións e división por unha cifra, e a súa aplicación á resolución de problemas. 

De tódolos xeitos dedicaremos todo mes de setembro para repasar estes aspectos básicos, e incluso 

reforzalos se é necesario. 
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6. ÁREAS EDUCATIVAS: CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS CCBB 

ÁREAS DE LINGUA GALEGA E LENGUA CASTELLANA 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): O coñecemento de estratexias comunicativas nunha lingua ou 

entre linguas favorece a expresións oral, escrita e de signos, ao través do coñecemento das regras que as rexen. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): A linguaxe, como conxunto de 

signos, está estreitamente ligada deste xeito ao razoamento matemático. Por outra parte, a comprensión 

lingüística favorece a resolución de problemas matemáticos. Comprensión, razoamento e resolución, 

encóntranse na base do método científico e do uso da tecnoloxía. 

Competencias sociais e cívicas (CSC): A lingua pertmite formular preguntas, elaborar plans, obter e organizar 

información, emprender procesos ou comunicar conclusións, todas elas destrezas básicas desta competencia. 

Por outra parte, o uso da lingua é a base da comunicación social e inflúe na integración no contorno. Valórase a 

realidade plurilingüe, todas as linguas son ferramentas de comunicación. 

Competencia dixital (CD): A busca e tratamento da información e de distintos recursos baséase na linguaxe, e 

favorece a transmisión daquela en diversos soportes. 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): A lingua é un elemento cultural por sí mesmo e 

contribúe á comprensión das distintas linguaxes artísticas. 

Competencia de aprender a aprender (CAA): A linguaxe é elemento organizador e de adopción de estratexias de 

primeira orde. 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): A elaboración de plans, tomas de decisión, 

etc, baséanse na comunicación interior do individuo, e proporcionan habilidades de comunicación social 

eficaces. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): A linguaxe matemática contribúe á comprensión das distintas 

mensaxes comunicativas e fai posible a transformación da información escrita en gráfica ou numérica, ou 

viceversa. Ademáis amplíase o léxico propiamente matemático. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): Proporciona ferramentas para 

enforntarse á resolución de problemas da vida cotiá (medidas, probabilidade…), así como unha actitude reflexiva 

e crítica na busca de solucións. 

Competencias sociais e cívicas (CSC): Axuda a describir, percibir, interpretar e representar o entorno (concepción 

espacial, orientación…), ao través do coñecemento de medidas, xeometría ou representacións gráficas da 

información. As matemáticas son parte fundamental no funcionamento do noso mundo, e por elo, da 

participación social e comprensión das realidades económicas, política, etc. 

Competencia dixital (CD): A área ten un papel importante na contribución ao desenvolvemento desta competencia 

ao través da representación numérica, de táboas, gráficos, todos eles xeitos de comunicación diferente ó 

lingüístico. 
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Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): A participación social ao través das matemáticas 

axuda tamén á protección do patrimonio e á creatividade cultural (códigos cifrados, arquitectura –xeometría e 

proporcións-, etc.). 

Competencia de aprender a aprender (CAA): A sistematización do traballo na busca de distintas solucións, a 

perseveranza, a aceptación de erros, etc., son todos eles valores incluídos na área na procura do 

desenvolvemento desta competencia, ao través do cálculo mental, resolución de problemas, medicións… 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): O control das emocións é parte importante 

no traballo matemático de resolución de problemas de todo tipo, o que beneficia a planificación e confianza e 

seguridade en sí mesmo/a. 

 

ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): A área contribúe ao uso da linguaxe como instrumento de 

expresión e comunicación oral e escrita. Beneficia o aumento do vocabulario e mellora a lectoescritura e a 

comprensión. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): Utilízanse ferramentas, 

conceptos e procedementos matemáticos, como medidas, táboas, gráficos, etc. 

Competencia sociais e cívicas (CSC): A área contribúe á percepción do espazo físico e á integración social nel, 

así como á súa valoración. Permite tamén a alfabetización científica e os hábitos saudables. 

Competencia dixital (CD): Incídese na alfabetización dixital e na obtención de información, coa pertinente 

interpretación e comunicación da mesma en diversos soportes (dixitais, cartográficos, esquemas…). O uso do 

libro dixital tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia, e desde ela contribúese á adquisición dunha 

actitude crítica, responsable e reflexiva. 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): A defensa do patrimonio é un dos valores aos que se 

contribúe desde a área, co recoñecemento das manifestacións culturais en relación coa diversidade. 

Competencia de aprender a aprender (CAA): A área favorece a curiosidade e as ansias de investigación, coa 

conseguinte obtención de información e o seu trato. 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Esa obtención de información incide no 

desenvolvemento da autonomía, promovendo a capacidade de toma de decisións, a perseveranza ou a 

autocrítica entre outras cualidades. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): A área contribúe ao uso da linguaxe como instrumento de 

expresión e comunicación oral e escrita. Beneficia o aumento do vocabulario e mellora a lectoescritura e a 

comprensión. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): Utilízanse ferramentas, 

conceptos e procedementos matemáticos, como medidas, táboas, gráficos, etc. 

Competencia sociais e cívicas (CSC): A área contribúe á percepción do espazo físico e á integración social nel, 

así como á súa valoración. Permite tamén a alfabetización científica e os hábitos saudables. Favorécese 
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ademáis a integración social nas relacións próximas e nos ámbitos xeográficos local, comarcal, autonómico, 

estatal e mundial, desenvolvendo actitudes de diálogo, resolución de conflitos ou aceptación do diferente. 

Competencia dixital (CD): Incídese na alfabetización dixital e na obtención de información, coa pertinente 

interpretación e comunicación da mesma en diversos soportes (dixitais, cartográficos, esquemas…). O uso do 

libro dixital tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia, e desde ela contribúese á adquisición dunha 

actitude crítica, responsable e reflexiva. 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): A defensa do patrimonio é un dos valores aos que se 

contribúe desde a área, co recoñecemento das manifestacións culturais en relación coa diversidade. 

Competencia de aprender a aprender (CAA): A área favorece a curiosidade e as ansias de investigación, coa 

conseguinte obtención de información e o seu trato. 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Esa obtención de información incide no 

desenvolvemento da autonomía, promovendo a capacidade de toma de decisións, a perseveranza ou a 

autocrítica entre outras cualidades. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

Remitímonos neste apartado ao Proxecto das Seccións Bilingües existente no centro. 

 

ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): A área contribúe ao uso da linguaxe como instrumento de 

expresión e comunicación oral e escrita. Beneficia o aumento do vocabulario e mellora a lectoescritura e a 

comprensión como xeito de integración social. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): Utilízanse ferramentas, 

conceptos e procedementos matemáticos, como medidas, táboas, gráficos, etc. 

Competencia sociais e cívicas (CSC): A área contribúe á percepción do espazo físico e á integración social nel, 

así como á súa valoración. Permite tamén a alfabetización científica e os hábitos saudables. Favorécese 

ademáis a integración social nas relacións próximas e nos ámbitos xeográficos local, comarcal, autonómico, 

estatal e mundial, desenvolvendo actitudes de diálogo, resolución de conflitos ou aceptación do diferente, en 

aspectos como a educación viaria ou a non discriminación por raza, relixión ou sexo. 

Competencia dixital (CD): Incídese na alfabetización dixital e na obtención de información, coa pertinente 

interpretación e comunicación da mesma en diversos soportes (dixitais, cartográficos, esquemas…).  

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): A defensa do patrimonio é un dos valores aos que se 

contribúe desde a área, co recoñecemento das manifestacións culturais en relación coa diversidade. 

Competencia de aprender a aprender (CAA): A área favorece a curiosidade e as ansias de investigación, coa 

conseguinte obtención de información e o seu trato. 

Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Esa obtención de información incide no 

desenvolvemento da autonomía, promovendo a capacidade de toma de decisións, a perseveranza ou a 

autocrítica entre outras cualidades. 
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ÁREA DE LINGUA GALEGA 
Obxectivos e competencias 
 

 Comprender a información relevante en distintos tipos de textos: biografía, enquisa, instruccións e 

normas, resumo, cómic, invitación, crítica, noticia, anuncio, guión (CCL, CSC) 

 Elaborar textos sinxelos como descricións, resumos e exposicións, subliñados e esquematizacións, 

noticias, anuncios, opinión (CCL, CCEC, CAA, CSIEE) 

 Practicar formas básicas da comunicación oral segundo a intención comunicativa: conversa telefónica, o 

conto, a lenda, o recitado de poemas… (CCL, CSC) 

 Desenvolver elementos lingüísticos que acompañan a comunicación oral: a expresividade (CCL) 

 Coñecer algunhas formas da tradición oral de Galicia: os trabalinguas, as adiviñas, os chistes… (CCL, 

CSC) 

 Practicar os elementos da comunicación non verbal: sons, xestos… (CCL, CSC) 

 Procurar unha actitude de escoita adecuada, respectando turnos e opinión, de participación e aporte de 

ideas, na procura de solucións (CSC, CSIEE) 

 Participar nas situacións comunicativas (CCL, CSC, CSIEE) 

 Introducir estratexias de control no proceso lector: a anticipación, a relectura, lectura silenciosa (CCL, 

CAA) 

 Contrastar a información (CMCT, CSIEE) 

 Desenvolver a estructuración, orde e eficacia mentais, interactuando con distintas linguaxes de signos 

como elementos lingüísticos e musicais: recitado de poemas, dramatizacións, representacións de 

contos… (CCL, CMCT, CSIEE) 

 Traballar con medios de comunicación escritos: periódicos, revistas… (CCL, CSC) 

 Usar as teconoloxías da información (programas informáticos procesadores de textos) e as bibliotecas 

de cara á obtención da información (CCL, CD, CAA, CSIEE, CMCT) 

 Usar estratexias de planificación para a presentación escrita (CCL, CAA, CSIEE) 

 Practicar con peculiaridades da comunicación escrita: posibilidade de comunicación con interlocutores 

non presentes, permanencia, fixación do pensamento, posibilidade de revisión… (CCL, CAA) 

 Utilizar a comunicación escrita como medio privilexiado de diversión, formación e información: 

xeroglíficos, xogos de palabras, o diccionario… (CCL, CMCT, CAA, CSIEE) 

 Practicar diferentes tipos de textos escritos: biografía, enquisa, instruccións e normas, resumo, cómic, 

invitación, crítica, a noticia, o anuncio, o guión (CCL, CSC, CAA) 

 Practicar con diferentes soportes de linguaxe escrita: cartas, carteis, periódicos… (CCL, CSC) 

 Uso das teconoloxías da información e das bibliotecas de cara á exposición da información (CCL, CD, 

CAA, CSIEE, CMCT) 

 Desenvolver a amplitude de vocabulario mediante o estudo e práctica con: dicionario, abreviaturas, 

siglas, frases feitas, palabras homófonas, sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, 

palabras derivadas e familias de palabras, campo semántico, prefixos, sufixos, e palabras compostas 

(CCL) 
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 Estudar, practicar e coñecer os principais conceptos gramaticais: a oración e os seus tipos; suxeito e 

predicado; o substantivo e os seus tipos; o adxectivo e os seus graos; conectores; os determinantes e as 

súas clases; os pronomes; tempo, modo formas impersoais e conxugación verbais; tempos verbais 

regulares e irregulares; preposicións, conxuncións e adverbios (CCL) 

 Estudar, practicar e coñecer as principais regras ortográficas: sílabas; ditongos e hiatos; acentuación de 

palabras agudas, graves e esdrúxulas; contraccións; x e s; b e v; h; punto e coma; os dous puntos; 

puntos suspensivos; comas, parénteses e raias (CCL, CMCT) 

 Tratar sobre as linguas e as súas variantes (o caso do galego), e coñecer diferentes linguas de España e 

do mundo (CCL, CSC) 

 Coñecer e debater sobre a situación lingüística de Galicia: normativización e normalización (CCL, CSC) 

 Valorar a literatura como fonte de creatividade e gozo persoais (CCL, CCEC, CSIEE) 

 Medir versos (CCEC, CMCT) 

 Coñecer algúns dos recursos literarios (CCL, CCEC) 

 Traballar e coñecer algúns exemplos da literatura oral popular galega (CCL, CSC, CCEC) 

 Ler e comentar obras literarias de variados xéneros: conto, lenda, teatro…, adecuadas á idade e 

intereses do alumnado (CCEC, CCL) 

 

Secuencia de Contidos por bloques. Temporalización. 

 

1. Comunicación oral. Falar e escoitar: 

a. Comprensión de textos orais sobre feitos significativos 

b. Produción de textos orais sinxelos, con elaboración de descricións, resumos e exposicións, subliñados e 

esquematizacións, a noticia, o anuncio, opinións 

c. Formas básicas da comunicación oral segundo a intención comunicativa (a conversa telefónica, o conto, a 

lenda, o recitado de poemas…) 

d. Elementos lingüísticos que acompañan a comunicación oral: a expresividade. 

e. Formas da tradición oral de Galicia: os trabalinguas, as adiviñas, os chistes… 

f. Os elementos da comunicación non verbal (sons, xestos…) 

g. Actitude de escoita adecuada, respectando turnos e opinión, de participación e aporte de ideas, na procura de 

solucións 

h. Participación nas situacións comunicativas 

 

2. Comunicación escrita. Ler: 

a. Comprensión da información relevante en distintos tipos de textos (biografía, enquisa, instruccións e normas, 

resumo, cómic, invitación, crítica, a noticia, o anuncio, o guión 

b. Introdución de estratexias de control no proceso lector: a anticipación, a relectura, lectura silenciosa 

c. Contrastes de información 

d. A linguaxe en interacción coa música: recitado de poemas, dramatizacións, representacións de contos… 

e. Os medios de comunicación escritos: periódicos, revistas. 
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f. Uso das teconoloxías da información (programas informáticos procesadores de textos) e das bibliotecas de 

cara á obtención da información 

 

3. Comunicación escrita. Escribir: 

a. Uso de estratexias de planificación para a presentación escrita 

b. Respecto polas normas ortográficas 

c. Peculiaridades da comunicación escrita: posibilidade de comunicación con interlocutores non presentes, 

permanencia, fixación do pensamento, posibilidade de revisión,… 

d. A necesidade da comunicación escrita como medio privilexiado de diversión, formación e información 

(xeroglíficos, xogos de palabras, o dicionario,…) 

e. Diferentes tipos de textos escritos: biografía, enquisa, instruccións e normas, resumo, cómic, invitación, 

crítica, a noticia, o anuncio, o guión 

f. Diferentes soportes de linguaxe escrita: cartas, carteis, periódicos… 

g. Uso das teconoloxías da información e das bibliotecas de cara á exposición da información 

 

4. Coñecemento da lingua: 

a. Vocabulario: o diccionario, abreviaturas, siglas, frases feitas, palabras homófonas, sinónimos e antónimos, 

palabras polisémicas e homónimas, palabras derivadas e familias de palabras, campo semántico, prefixos, 

sufixos, palabras compostas 

b. Gramática: a oración e os seus tipos, suxeito e predicado, o substantivo e os seus tipos, o adxectivo e os 

seus graos; conectores; os determinantes e as súas clases; os pronomes;tempo, modo formas impersoais e 

conxugación verbais; tempos verbais regulares e irregulares; preposicións, conxuncións e adverbios; 

c. Ortografía: sílabas; ditongos e hiatos; acentuación de palabras agudas, graves e esdrúxulas; contraccións; x 

e s; b e v;h; punto e coma; os dous puntos; puntos suspensivos; comas, parénteses e raias 

d. As linguas e as súas variantes (o caso do galego), linguas de España e do mundo 

e. A situación lingüística de Galicia: normativización e normalización 

 

5. Educación literaria: 

a. Valoración da literatura como fonte de creatividade e gozo persoais 

b. Medida de versos 

c. Recursos literarios 

d. Literatura oral popular galega 

e. Lectura e comentario de obras literarias de variados xéneros(conto,lenda, teatro adecuadas á idade e 

intereses do alumnado 

 

Temporalización 



 

 
12 

Os contidos estruturaranse ao longo do curso en 12 unidades didácticas. Cada unidade traballarase durante 2-

3 semanas, correspondéndose 4 unidades por trimestre, tendo en conta unha flexibilización ao respecto no caso 

particular de cada aula, e en función da súa diversidade. 

O mes de setembro adicarase a tarefas de repaso do curso anterior, o que permitirá a avaliación inicial dos 

alumnos, mentres que o de xuño se destinará ao repaso do curso actual. 

 

Criterios de avaliación en relación coas CC 

 Comprender a información relevante en distintos tipos de textos: biografía, enquisa, instruccións e 

normas, resumo, cómic, invitación, crítica, noticia, anuncio, guión (CCL, CSC) 

 Elaborar textos orais sinxelos como descricións, resumos e exposicións, subliñados e esquematizacións, 

noticias, anuncios, opinión (CCL, CCEC, CAA, CSIEE) 

 Utilizar formas básicas da comunicación oral segundo a intención comunicativa: conversa telefónica, o 

conto, a lenda, o recitado de poemas… (CCL, CSC) 

 Desenvolver axeitadamente elementos lingüísticos que acompañan a comunicación oral, como a 

expresividade (CCL) 

 Coñecer algunhas formas da tradición oral de Galicia: os trabalinguas, as adiviñas, os chistes… (CCL, 

CSC) 

 Desenvolver os elementos da comunicación non verbal: sons, xestos… (CCL, CSC) 

 Ter unha actitude de escoita adecuada, respectando turnos e opinión, de participación e aporte de ideas, 

na procura de solucións (CSC, CSIEE) 

 Participar nas situacións comunicativas (CCL, CSC, CSIEE) 

 Usar estratexias de control no proceso lector: a anticipación, a relectura, lectura silenciosa (CCL, CAA) 

 Contrastar a información (CMCT, CSIEE) 

 Desenvolver a estructuración, orde e eficacia mentais, interactuando con distintas linguaxes de signos 

como elementos lingüísticos e musicais: recitado de poemas, dramatizacións, representacións de 

contos… (CCL, CMCT, CSIEE) 

 Utilizar medios de comunicación escritos: periódicos, revistas… (CCL, CSC) 

 Usar as teconoloxías da información (programas informáticos procesadores de textos) e as bibliotecas 

de cara á obtención da información (CCL, CD, CAA, CSIEE, CMCT) 

 Usar estratexias de planificación para a presentación escrita (CCL, CAA, CSIEE) 

 Practicar con peculiaridades da comunicación escrita: posibilidade de comunicación con interlocutores 

non presentes, permanencia, fixación do pensamento, posibilidade de revisión… (CCL, CAA) 

 Utilizar a comunicación escrita como medio privilexiado de diversión, formación e información: 

xeroglíficos, xogos de palabras, o diccionario… (CCL, CMCT, CAA, CSIEE) 

 Coñecer e usar diferentes tipos de textos escritos: biografía, enquisa, instruccións e normas, resumo, 

cómic, invitación, crítica, a noticia, o anuncio, o guión (CCL, CSC, CAA) 

 Utilizar con diferentes soportes de linguaxe escrita: cartas, carteis, periódicos… (CCL, CSC) 
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 Desenvolver a amplitude de vocabulario mediante o estudo e práctica con: dicionario, abreviaturas, 

siglas, frases feitas, palabras homófonas, sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, 

palabras derivadas e familias de palabras, campo semántico, prefixos, sufixos, e palabras compostas 

(CCL) 

 Coñecer os principais conceptos gramaticais: a oración e os seus tipos; suxeito e predicado; o 

substantivo e os seus tipos; o adxectivo e os seus graos; conectores; os determinantes e as súas clases; 

os pronomes; tempo, modo formas impersoais e conxugación verbais; tempos verbais regulares e 

irregulares; preposicións, conxuncións e adverbios (CCL) 

 Coñecer e usar as principais regras ortográficas: sílabas; ditongos e hiatos; acentuación de palabras 

agudas, graves e esdrúxulas; contraccións; x e s; b e v; h; punto e coma; os dous puntos; puntos 

suspensivos; comas, parénteses e raias (CCL, CMCT) 

 Coñecer as linguas e as súas variantes (o caso do galego), e as diferentes linguas de España e 

algunhas do mundo (CCL, CSC) 

 Saber da situación lingüística de Galicia: normativización e normalización (CCL, CSC) 

 Valorar a literatura como fonte de creatividade e gozo persoais (CCL, CCEC, CSIEE) 

 Medir versos (CCEC, CMCT) 

 Coñecer algúns dos recursos literarios (CCL, CCEC) 

 Coñecer algúns exemplos da literatura oral popular galega (CCL, CSC, CCEC) 

 Coñecer obras literarias de variados xéneros: conto, lenda, teatro… (CCEC, CCL) 

 

Estándares de aprendizaxe avaliablesen relación coas CC 

 Chega a comprender a información relevante en distintos tipos de textos: biografía, enquisa, instruccións 

e normas, resumo, cómic, invitación, crítica, noticia, anuncio, guión (CCL, CSC) 

 É capaz de elaborar textos orais sinxelos como descricións, resumos e exposicións, subliñados e 

esquematizacións, noticias, anuncios, opinión (CCL, CCEC, CAA, CSIEE) 

 Sabe utilizar formas básicas da comunicación oral segundo a intención comunicativa: conversa 

telefónica, o conto, a lenda, o recitado de poemas… (CCL, CSC) 

 Desenvolve axeitadamente elementos lingüísticos que acompañan a comunicación oral, como a 

expresividade (CCL) 

 Coñece algunhas formas da tradición oral de Galicia: os trabalinguas, as adiviñas, os chistes… (CCL, 

CSC) 

 Pode desenvolver elementos da comunicación non verbal: sons, xestos… (CCL, CSC) 

 Posúe unha actitude de escoita adecuada, respectando turnos e opinión, de participación e aporte de 

ideas, na procura de solucións (CSC, CSIEE) 

 Participa nas situacións comunicativas (CCL, CSC, CSIEE) 

 Sabe usar estratexias de control no proceso lector: a anticipación, a relectura, lectura silenciosa (CCL, 

CAA) 

 É capaz de contrastar a información (CMCT, CSIEE) 
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 Desenvolve a estructuración, orde e eficacia mentais, interactuando con distintas linguaxes de signos 

como elementos lingüísticos e musicais: recitado de poemas, dramatizacións, representacións de 

contos… (CCL, CMCT, CSIEE) 

 Utiliza diversos medios de comunicación escritos: periódicos, revistas… (CCL, CSC) 

 Usa as teconoloxías da información (programas informáticos procesadores de textos) e as bibliotecas de 

cara á obtención da información (CCL, CD, CAA, CSIEE, CMCT) 

 É capaz de utilizar estratexias de planificación para a presentación escrita (CCL, CAA, CSIEE) 

 Sabe manexar peculiaridades da comunicación escrita: posibilidade de comunicación con interlocutores 

non presentes, permanencia, fixación do pensamento, posibilidade de revisión… (CCL, CAA) 

 Utiliza a comunicación escrita como medio privilexiado de diversión, formación e información: 

xeroglíficos, xogos de palabras, o diccionario… (CCL, CMCT, CAA, CSIEE) 

 Coñece e usa diferentes tipos de textos escritos: biografía, enquisa, instruccións e normas, resumo, 

cómic, invitación, crítica, a noticia, o anuncio, o guión (CCL, CSC, CAA) 

 Utiliza diferentes soportes de linguaxe escrita: cartas, carteis, periódicos… (CCL, CSC) 

 Mostra interese no desenvolvermento da amplitude de vocabulario mediante o estudo e práctica con: 

dicionario, abreviaturas, siglas, frases feitas, palabras homófonas, sinónimos e antónimos, palabras 

polisémicas e homónimas, palabras derivadas e familias de palabras, campo semántico, prefixos, 

sufixos, e palabras compostas (CCL) 

 Recoñece os principais conceptos gramaticais: a oración e os seus tipos; suxeito e predicado; o 

substantivo e os seus tipos; o adxectivo e os seus graos; conectores; os determinantes e as súas clases; 

os pronomes; tempo, modo formas impersoais e conxugación verbais; tempos verbais regulares e 

irregulares; preposicións, conxuncións e adverbios (CCL) 

 Coñece e utiliza adecuadamente as principais regras ortográficas: sílabas; ditongos e hiatos; 

acentuación de palabras agudas, graves e esdrúxulas; contraccións; x e s; b e v; h; punto e coma; os 

dous puntos; puntos suspensivos; comas, parénteses e raias (CCL, CMCT) 

 Coñece a existencia de variantes nas distintas linguas (o caso do galego), e as diferentes linguas de 

España e algunhas do mundo (CCL, CSC) 

 É consciente da situación lingüística de Galicia: normativización e normalización (CCL, CSC) 

 Valora a literatura como fonte de creatividade e gozo persoais (CCL, CCEC, CSIEE) 

 Sabe medir versos (CCEC, CMCT) 

 Coñece e utiliza recursos literarios (CCL, CCEC) 

 Coñece algúns exemplos da literatura oral popular galega (CCL, CSC, CCEC) 

 Coñece obras literarias de variados xéneros: conto, lenda, teatro… (CCEC, CCL) 

 

Indicadores de logroavaliables en relación coas CC 

 Le e comprende textos en libros de texto ou da biblioteca á hora de traballar os exercicios das diferentes 

unidades (CCL, CSC) 

 Elabora textos orais sinxelos como descricións, resumos e exposicións, subliñados e esquematizacións, 

noticias, anuncios, opinión (CCL, CCEC, CAA, CSIEE) 
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 Utiliza formas básicas da comunicación oral segundo a intención comunicativa: conversa telefónica, o 

conto, a lenda, o recitado de poemas… (CCL, CSC) 

 Desenvolve elementos lingüísticos que acompañan a comunicación oral, como a expresividade, nos 

traballos de tipo oral na clase (CCL) 

 Coñece algunhas formas da tradición oral de Galicia: os trabalinguas, as adiviñas, os chistes… (CCL, 

CSC) 

 Desenvolve elementos da comunicación non verbal como sons, xestos…, nos distintos traballos orais da 

clase, como exposicións, descricións… (CCL, CSC) 

 Escoita adecuadamente, respectando turnos de opinión, de participación e aporte de ideas, na procura 

de solución, en distintas actividades dialogadas da clase, como debates (CSC, CSIEE) 

 Participa nas situacións comunicativas, propostas na clase, como debates (CCL, CSC, CSIEE) 

 Comprende a información relevante en distintos tipos de textos: biografía, enquisa, instruccións e 

normas, resumo, cómic, invitación, crítica, noticia, anuncio, guión (CCL, CSC) 

 Usa estratexias de control nos procesos de lectura en clase: a anticipación, a relectura, lectura silenciosa 

(CCL, CAA) 

 Contrasta a información mediante o uso de distintas fontes en actividades de investigación(CMCT, 

CSIEE) 

 Desenvolve a estructuración, orde e eficacia mentais(interactuando con distintas linguaxes de signos 

como elementos lingüísticos e musicais: recitado de poemas, dramatizacións, representacións de 

contos…)nos distintos traballos expositivos da clase (CCL, CMCT, CSIEE) 

 Utiliza diversos medios de comunicación escritos(periódicos, revistas…) en traballos de investigación ou 

de lectura pracenteira (CCL, CSC) 

 Usa as tecnoloxías da información (programas informáticos procesadores de textos) e as bibliotecas de 

cara á obtención da información e presentación da mesma en traballos de investigación e/ou expositivos 

(CCL, CD, CAA, CSIEE, CMCT) 

 Utiliza estratexias de planificación para a presentación escrita en exercicios de redacción e/ou 

exposicións (CCL, CAA, CSIEE) 

 Sabe manexar peculiaridades da comunicación escrita(posibilidade de comunicación con interlocutores 

non presentes, permanencia, fixación do pensamento, posibilidade de revisión…) nas distintas 

actividades escritas e/ou orais da clase (CCL, CAA) 

 Utiliza a comunicación escrita como medio privilexiado de diversión, formación e información: 

xeroglíficos, xogos de palabras, o diccionario… (CCL, CMCT, CAA, CSIEE) 

 Coñece e usa diferentes tipos de textos escritos: biografía, enquisa, instruccións e normas, resumo, 

cómic, invitación, crítica, a noticia, o anuncio, o guión (CCL, CSC, CAA) 

 Utiliza diferentes soportes de linguaxe escrita: cartas, carteis, periódicos… (CCL, CSC) 

 Mostra interese no desenvolvermento da amplitude de vocabulario mediante o estudo e práctica con 

(dicionario, abreviaturas, siglas, frases feitas, palabras homófonas, sinónimos e antónimos, palabras 

polisémicas e homónimas, palabras derivadas e familias de palabras, campo semántico, prefixos, 

sufixos, e palabras compostas) ao través dos exercicios propostos ao respecto en libros de texto ou polo 

mestre (CCL) 
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 Recoñece os principais conceptos gramaticais (a oración e os seus tipos; suxeito e predicado; o 

substantivo e os seus tipos; o adxectivo e os seus graos; conectores; os determinantes e as súas clases; 

os pronomes; tempo, modo formas impersoais e conxugación verbais; tempos verbais regulares e 

irregulares; preposicións, conxuncións e adverbios) ao través dos exercicios propostos ao respecto en 

libros de texto ou polo mestre (CCL) 

 Coñece e utiliza adecuadamente as principais regras ortográficas (sílabas; ditongos e hiatos; 

acentuación de palabras agudas, graves e esdrúxulas; contraccións; x e s; b e v; h; punto e coma; os 

dous puntos; puntos suspensivos; comas, parénteses e raias) ao través dos exercicios propostos ao 

respecto en libros de texto ou polo mestre (CCL, CMCT) 

 Coñece a existencia de variantes nas distintas linguas (o caso do galego), e as diferentes linguas de 

España e algunhas do mundo (CCL, CSC) 

 É consciente da situación lingüística de Galicia (normativización e normalización) ao través de 

actividades dialogadas e de debate (CCL, CSC) 

 Valora a literatura como fonte de creatividade e gozo persoais, coa lectura de fragmentos literarios de 

obras e/ou autores coñecidos e relevantes da historia das nosas letras (CCL, CCEC, CSIEE) 

 Sabe medir versos á hora de traballar con fragmentos poéticos de obras e/ou autores coñecidos e 

relevantes da historia das nosas letras (CCEC, CMCT) 

 Coñece e utiliza recursos literarios, baseándose naqueles analizados en fragmentos literarios de obras 

e/ou autores coñecidos e relevantes da historia das nosas letras, ou mediantes os utilizados nos seus 

propios traballos de clase (CCL, CCEC) 

 Coñece algúns exemplos da literatura oral popular galega, sendo capaz de relatalos ou expoñelos e/ou 

representalos en clase (CCL, CSC, CCEC) 

 Coñece obras literarias de variados xéneros: conto, lenda, teatro… (CCEC, CCL) 

 

Mínimos esixibles en relación ás CC e aprendizaxes imprescindibles para a 

adquisición das competencias no caso dunha educación non presencial 

 Comprende textos orais (CCL, CSC) 

 Elabora textos orais sinxelos (CCL, CCEC, CAA, CSIEE) 

 Participa nas situacións comunicativas e ten unha actitude de escoita adecuada, respectando turnos e 

opinión, de participación e aporte de ideas, na procura de solucións (CCL, CSC, CSIEE) 

 Usa as teconoloxías da información (programas informáticos procesadores de textos) e das bibliotecas 

de cara á obtención da información (CCL, CD, CAA, CSIEE, CMCT) 

 Usa estratexias de planificación para a presentación escrita e oral (CCL, CAA, CSIEE) 

 Desenvolve a amplitude de vocabulario mediante o estudo e práctica con: dicionario, abreviaturas, 

siglas, frases feitas, palabras homófonas, sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, 

palabras derivadas e familias de palabras, campo semántico, prefixos, sufixos, e palabras compostas 

(CCL) 

 Coñece os principais conceptos gramaticais: a oración e os seus tipos; suxeito e predicado; o 

substantivo e os seus tipos; o adxectivo e os seus graos; conectores; os determinantes e as súas clases; 
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os pronomes; tempo, modo formas impersoais e conxugación verbais; tempos verbais regulares e 

irregulares; preposicións, conxuncións e adverbios (CCL) 

 Coñece e usa as principais regras ortográficas: sílabas; ditongos e hiatos; acentuación de palabras 

agudas, graves e esdrúxulas; contraccións; x e s; b e v; h; punto e coma; os dous puntos; puntos 

suspensivos; comas, parénteses e raias (CCL, CMCT) 

 

 

Estratexias e criterios de cualificación, procedementos e instrumentos da 

avaliación 

As notas dos controis e probas serán o criterio de cualificación fundamental, se ben na nota numérica final 

influirán aspectos como o caderno, o traballo en clase e a actitude e comportamento xerais.  

Dita nota numérica aínda podería ser modificada tendo en conta criterios como a diversidade da clase, a 

emotividade do/da alumno/a ou as condicións xerais de promoción na clase. É en función destes últimos aspectos 

que non somos partidarios de establecer porcentaxes de influencia na nota final dos criterios ao principio sinalados. 
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

Objetivos por Competencias 

 
 Comprender textos orales sobre hechos significativos (CCL) 

 Producir textos orales sencillos, con elaboración de descripciones, resúmenes y exposiciones, 

esquemas,noticias, anuncios, opiniones o entrevistas (CCL, CSC, CAA, CSIEE) 

 Tratar sobre la comunicación y sus formas básicas (CCL, CSC) 

 Escuchar adecuadamente, respetando turnos y opinión, con participación y aporte de ideas, en la 

búsqueda de solución, el debate (CCL, CSC, CSIEE) 

 Solicitar y dar información (CCL, CAA, CSIEE, CMCT, CD) 

 Comprender la información relevante en distintos tipos de textos: noticias,anuncios, entrevistas, 

descripciones (CCL, CSC, CD) 

 Introducir estrategias de control en el proceso lector: la anticipación, la relectura, lectura silenciosa 

(CCL, CAA) 

 Trabajar con medios de comunicación escritos: periódicos, revistas (CCL, CSC) 

 Usar las teconologías de la información (programas informáticos procesadores de textos) y las 

bibliotecas de cara a la obtención de información (CCL, CD, CAA, CSIEE) 

 Utilizar estrategias de planificación para la presentación escrita (CCL, CSIEE, CAA) 

 Estudiar y practicar peculiaridades de la comunicación escrita: posibilidad de comunicación con 

interlocutores no presentes, permanencia, fijación del pensamiento, posibilidad de revisión… (CCL, 

CSC) 

 Concebir la comunicación escrita como medio privilegiado de diversión, formación e información: 

jeroglíficos, juegos de palabras, el diccionario… (CCL, CSC) 

 Ampliar el vocabulario propio: el diccionario, abreviaturas, frases hechas, palabras homófonas (h), 

sinónimos y antónimos, palabras polisémicas, palabras derivadas y familias de palabras, prefijos (re-, 

pre-, i-, in-, im-, des-), sufijos (-oso, -ivo, -ante, -able, aumentativos y diminutivos), palabras 

compuestas, interjecciones (CCL, CSIEE) 

 Estudiar y conocer los principales conceptos gramaticales: enunciado y oración; sujeto elíptico; el 

substantivo y sus tipos; el grupo nominal; el adjetivo y sus grados; determinantes (posesivos y 

numerales); los pronombres; tiempo verbal; formas personales e impersonales; formas verbales 

simples y compuestas; verbos haber, ser y estar; preposiciones, conjunciones y adverbios (CCL) 

 Respetar las normas ortográficas: diptongos e hiatos; acentuación de palabras agudas, llanas y 

esdrújulas; x y s; b; adjetivos con v; verbos con y, verbos con h, verbos con j; punto y coma; 

paréntesis y comillas (CCL, CMCT) 

 Trabajar sobre las distintas lenguas de España (CCL, CSC) 

 Trabajar el ritmo y la métrica (CCEC, CCL) 
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 Conocer y utilizar los principales recursos literarios: estilos directo e indirecto, comparación, metáfora, 

hipérbole, juegos de palabras, aliteración (CCEC, CCL) 

 Leer y comentar obras literarias de variados géneros (cuento, leyenda, fábula, teatro, cómic), 

adecuadas a la edad e intereses del alumnado (CCEC, CCL) 

 

Secuencia de Contenidos por bloques. Temporalización. 

1. Comunicación oral. Hablar y escuchar: 

a. Comprensión de textos orales sobre hechos significativos 

b. Producción de textos orales sencillos, con elaboración de descripciones, resúmenes 

yexposiciones,esquemas,noticias, anuncios, opiniones o entrevistas 

c. La comunicación y sus formas básicas 

d. Actitud de escucha adecuada, respetando turnos y opinión, con participación y aporte de ideas, en la 

búsqueda de solución, el debate 

e. Solicitar y dar información 

 

2. Comunicación escrita. Leer: 

a. Comprensión de la información relevante en distintos tipos de textos: noticias,anuncios, entrevistas, 

descripciones 

b. Introdución de estrategias de control en el proceso lector: la anticipación, la relectura, lectura silenciosa 

c. Los medios de comunicación escritos: periódicos, revistas 

d. Uso de las teconologías de la información (programas informáticos procesadores de textos) y de las 

bibliotecas de cara a la obtención de información 

 

3. Comunicación escrita. Escribir: 

a. Uso de estrategias de planificación para la presentación escrita 

b. Respeto por las normas ortográficas 

c. Peculiaridades de la comunicación escrita: posibilidad de comunicación con interlocutores no presentes, 

permanencia, fijación del pensamiento, posibilidad de revisión… 

d. La necesidad de la comunicación escrita como medio privilegiado de diversión, formación e información 

(jeroglíficos, juegos de palabras, el diccionario…) 

e. Diferentes tipos de textos escritos: la noticia, el anuncio, la entrevista, la descripción 

f. Uso de las teconologías de la información y de las bibliotecas de cara a la exposición de información 

 

4. Conocimiento de la lengua: 

a. Vocabulario: el diccionario, abreviaturas, frases hechas, palabras homófonas (h), sinónimos y antónimos, 

palabras polisémicas, palabras derivadas y familias de palabras, prefijos (re-, pre-, i-, in-, im-, des-), sufijos (-

oso, -ivo, -ante, -able, aumentativos y diminutivos), palabras compuestas, interjecciones 

b. Gramática: enunciado y oración;sujeto elíptico; el substantivo y sus tipos;el grupo nominal;el adjetivo y sus 

grados; determinantes(posesivos y numerales); los pronombres; tiempo verbal; formas personales e 



 

 
20 

impersonales; formas verbales simples y compuestas; verbos haber, ser y estar; preposiciones, conjunciones 

y adverbios 

c. Ortografía: diptongos e hiatos; acentuación de palabras agudas, llanas y esdrújulas; x ys; b;adjetivos con v; 

verbos con y, verbos con h, verbos con j;punto y coma;paréntesis y comillas 

d. Lenguas de España 

 

5. Educación literaria: 

a. Ritmo y métrica 

b. Recursos literarios(estilos directo e indirecto, comparación, metáfora, hipérbole, juegos de palabras, 

aliteración) 

c. Lectura y comentario de obras literarias de variados géneros (cuento, leyenda, fábula, teatro, cómic), 

adecuadas a la edad e intereses del alumnado 

 

Temporalización 

Los contenidos se estructurarán a lo largo del curso en 12 unidades didácticas. Cada unidadse trabajará 

durante 2-3 semanas, correspondiéndose 4 unidades por trimestre, teniendo en cuenta una flexibilización al 

respecto en el caso particular de cada aula, yen función de su diversidad. 

El mes de septiembroe se dedicará a tareas de repaso del curso anterior, lo que permitirá la evaluación inicial 

de los alumnos, mientras que el de junio se destinará al repaso del curso actual. 

 

Criterios de evaluación en relación a las CC 

 Comprender textos orales sobre hechos significativos (CCL) 

 Producir textos orales sencillos, como descripciones, resúmenes y exposiciones, esquemas,noticias, 

anuncios, opiniones o entrevistas (CCL, CSC, CAA, CSIEE) 

 Conocer distintos aspectos sobre la comunicación y sus formas básicas (CCL, CSC) 

 Escuchar adecuadamente, respetando turnos y opinión, con participación y aporte de ideas, en la 

búsqueda de soluciones y/o en el debate (CCL, CSC, CSIEE) 

 Solicitar y dar información (CCL, CAA, CSIEE, CMCT, CD) 

 Comprender la información relevante en distintos tipos de textos: noticias,anuncios, entrevistas, 

descripciones (CCL, CSC, CD) 

 Introducir estrategias de control en el proceso lector: la anticipación, la relectura, lectura silenciosa 

(CCL, CAA) 

 Manejar medios de comunicación escritos: periódicos, revistas (CCL, CSC) 

 Usar las teconologías de la información (programas informáticos procesadores de textos) y las 

bibliotecas de cara a la obtención de información (CCL, CD, CAA, CSIEE) 

 Utilizar estrategias de planificación para la presentación escrita (CCL, CSIEE, CAA) 



 

 
21 

 Utilizar peculiaridades de la comunicación escrita: posibilidad de comunicación con interlocutores no 

presentes, permanencia, fijación del pensamiento, posibilidad de revisión… (CCL, CSC) 

 Concebir la comunicación escrita como medio privilegiado de diversión, formación e información: 

jeroglíficos, juegos de palabras, el diccionario… (CCL, CSC) 

 Ampliar el vocabulario propio: el diccionario, abreviaturas, frases hechas, palabras homófonas (h), 

sinónimos y antónimos, palabras polisémicas, palabras derivadas y familias de palabras, prefijos (re-, 

pre-, i-, in-, im-, des-), sufijos (-oso, -ivo, -ante, -able, aumentativos y diminutivos), palabras 

compuestas, interjecciones (CCL, CSIEE) 

 Conocer los principales conceptos gramaticales: enunciado y oración; sujeto elíptico; el substantivo y 

sus tipos; el grupo nominal; el adjetivo y sus grados; determinantes (posesivos y numerales); los 

pronombres; tiempo verbal; formas personales e impersonales; formas verbales simples y 

compuestas; verbos haber, ser y estar; preposiciones, conjunciones y adverbios (CCL) 

 Respetar las normas ortográficas: diptongos e hiatos; acentuación de palabras agudas, llanas y 

esdrújulas; x y s; b; adjetivos con v; verbos con y, verbos con h, verbos con j; punto y coma; 

paréntesis y comillas (CCL, CMCT) 

 Conocer las distintas lenguas de España (CCL, CSC) 

 Reconocer el ritmo y la métrica (CCEC, CCL) 

 Conocer y utilizar los principales recursos literarios: estilos directo e indirecto, comparación, metáfora, 

hipérbole, juegos de palabras, aliteración (CCEC, CCL) 

 Conocer obras literarias de variados géneros (cuento, leyenda, fábula, teatro, cómic), adecuadas a la 

edad e intereses del alumnado (CCEC, CCL) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables en relación con las CC 

 Sabe comprender textos orales sobre hechos significativos (CCL) 

 Es capaz de producir textos orales sencillos, como descripciones, resúmenes y exposiciones, 

esquemas,noticias, anuncios, opiniones o entrevistas (CCL, CSC, CAA, CSIEE) 

 Conoce distintos aspectos sobre la comunicación y sus formas básicas (CCL, CSC) 

 Escucha adecuadamente, respetando turnos y opinión, con participación y aporte de ideas, en la 

búsqueda de soluciones y/o en el debate (CCL, CSC, CSIEE) 

 Es capaz de solicitar y dar información (CCL, CAA, CSIEE, CMCT, CD) 

 Es capaz de seleccionar la información más relevante en distintos tipos de textos: noticias,anuncios, 

entrevistas, descripciones (CCL, CSC, CD) 

 Sabe introducir estrategias de control en el proceso lector: la anticipación, la relectura, lectura 

silenciosa (CCL, CAA) 

 Maneja medios de comunicación escritos: periódicos, revistas (CCL, CSC) 

 Introduce las teconologías de la información (programas informáticos procesadores de textos) y el 

uso de las bibliotecas en la obtención de información (CCL, CD, CAA, CSIEE) 

 Utiliza estrategias de planificación para la presentación escrita (CCL, CSIEE, CAA) 
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 Usa peculiaridades de la comunicación escrita: posibilidad de comunicación con interlocutores no 

presentes, permanencia, fijación del pensamiento, posibilidad de revisión… (CCL, CSC) 

 Llega a concebir la comunicación escrita como medio privilegiado de diversión, formación e 

información: jeroglíficos, juegos de palabras, el diccionario… (CCL, CSC) 

 Amplía el vocabulario propio: el diccionario, abreviaturas, frases hechas, palabras homófonas (h), 

sinónimos y antónimos, palabras polisémicas, palabras derivadas y familias de palabras, prefijos (re-, 

pre-, i-, in-, im-, des-), sufijos (-oso, -ivo, -ante, -able, aumentativos y diminutivos), palabras 

compuestas, interjecciones (CCL, CSIEE) 

 Domina los principales conceptos gramaticales: enunciado y oración; sujeto elíptico; el substantivo y 

sus tipos; el grupo nominal; el adjetivo y sus grados; determinantes (posesivos y numerales); los 

pronombres; tiempo verbal; formas personales e impersonales; formas verbales simples y 

compuestas; verbos haber, ser y estar; preposiciones, conjunciones y adverbios (CCL) 

 Respeta y aplica las normas ortográficas: diptongos e hiatos; acentuación de palabras agudas, llanas 

y esdrújulas; x y s; b; adjetivos con v; verbos con y, verbos con h, verbos con j; punto y coma; 

paréntesis y comillas (CCL, CMCT) 

 Conoce las distintas lenguas de España (CCL, CSC) 

 Sabe reconocer el ritmo y la métrica (CCEC, CCL) 

 Conoce y utiliza los principales recursos literarios: estilos directo e indirecto, comparación, metáfora, 

hipérbole, juegos de palabras, aliteración (CCEC, CCL) 

 Conoce obras literarias de variados géneros (cuento, leyenda, fábula, teatro, cómic), adecuadas a la 

edad e intereses del alumnado (CCEC, CCL) 

 

Indicadores de logro evaluables en relación con las CC 

 Comprendelos textos orales propuestos en clase (CCL) 

 Produce textos orales sencillos, como descripciones, resúmenes y exposiciones, esquemas, noticias, 

anuncios, opiniones o entrevistas (CCL, CSC, CAA, CSIEE) 

 Conoce distintos aspectos sobre la comunicación y sus formas básicas y sabe exponerlos mediante 

ejemplos significativos (CCL, CSC) 

 Escucha adecuadamente, respetando turnos y opinión, con participación y aporte de ideas, en la 

búsqueda de solucionespropia de las actividades de debate (CCL, CSC, CSIEE) 

 Solicita y da información en las labores de investigación o búsqueda de conocimiento (CCL, CAA, 

CSIEE, CMCT, CD) 

 Selecciona la información más relevante en distintos tipos de textos: noticias, anuncios, entrevistas, 

descripciones (CCL, CSC, CD) 

 Introduce estrategias de control en el proceso lector de textos propuestos en clase: la anticipación, la 

relectura, lectura silenciosa (CCL, CAA) 

 Maneja medios de comunicación escritos (periódicos, revistas…) en actividades sobre el 

conocimiento del mundo que le rodea o de análisis lingüístico (CCL, CSC) 
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 Introduce las teconologías de la información (programas informáticos procesadores de textos) y el 

uso de las bibliotecas en la obtención y exposición de información  de los trabajos propuestos en 

clase, como redacciones, realización de temas… (CCL, CD, CAA, CSIEE) 

 Utiliza estrategias de planificación para la presentación escrita de los trabajos propuestos en clase, 

como redacciones, investigaciones… (CCL, CSIEE, CAA) 

 Usa peculiaridades de la comunicación escrita (posibilidad de comunicación con interlocutores no 

presentes, permanencia, fijación del pensamiento, posibilidad de revisión…) en los trabajos 

propuestos en clase: redacciones, investigaciones… (CCL, CSC) 

 Concibe la comunicación escrita como medio privilegiado de diversión, formación e información 

(jeroglíficos, juegos de palabras, el diccionario…) en la realización de los trabajos propuestos en 

clase: redacciones, investigaciones… (CCL, CSC) 

 Amplía el vocabulario propio: el diccionario, abreviaturas, frases hechas, palabras homófonas (h), 

sinónimos y antónimos, palabras polisémicas, palabras derivadas y familias de palabras, prefijos (re-, 

pre-, i-, in-, im-, des-), sufijos (-oso, -ivo, -ante, -able, aumentativos y diminutivos), palabras 

compuestas, e interjecciones, por medio de los ejercicios propuestos en los libros de texto o por el/la 

maestro/a. (CCL, CSIEE) 

 Domina los principales conceptos gramaticales: enunciado y oración; sujeto elíptico; el substantivo y 

sus tipos; el grupo nominal; el adjetivo y sus grados; determinantes (posesivos y numerales); los 

pronombres; tiempo verbal; formas personales e impersonales; formas verbales simples y 

compuestas; verbos haber, ser y estar; preposiciones, conjunciones y adverbios; por medio de los 

ejercicios propuestos en los libros de texto o por el/la maestro/a (CCL) 

 Respeta y aplica las normas ortográficas: diptongos e hiatos; acentuación de palabras agudas, llanas 

y esdrújulas; x y s; b; adjetivos con v; verbos con y, verbos con h, verbos con j; punto y coma; 

paréntesis y comillas; por medio de los ejercicios propuestos en los libros de texto o por el/la 

maestro/a (CCL, CMCT) 

 Conoce las distintas lenguas de España, a través de lecturas y trabajos de investigación de carácter 

interdisciplinar (CCL, CSC) 

 Sabe reconocer el ritmo y la métrica en el análisis de textos pertenecientes a distintas obras y autores 

destacados de nuestras letras (CCEC, CCL) 

 Conoce y utiliza los principales recursos literarios (estilos directo e indirecto, comparación, metáfora, 

hipérbole, juegos de palabras, aliteración) a través del análisis de textos pertenecientes a distintas 

obras y autores destacados de nuestras letras, así como mediante los propios ejercicios de clase, 

como redacciones, descripciones… (CCEC, CCL) 

 Conoce obras literarias de variados géneros (cuento, leyenda, fábula, teatro, cómic), adecuadas a la 

edad e intereses del alumnado (CCEC, CCL) 

 

Mínimos exigibles en relación a las CC y aprendizajes imprescindibles para 

la adquisición de las competencias en caso de una educación no 

presencial 
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 Comprende textos orales sobre hechos significativos (CCL) 

 Produce textos orales sencillos, como descripciones, resúmenes y exposiciones, esquemas,noticias, 

anuncios, opiniones o entrevistas (CCL, CSC, CAA, CSIEE) 

 Escucha adecuadamente, respetando turnos y opinión, con participación y aporte de ideas, en la 

búsqueda de soluciones y/o en el debate (CCL, CSC, CSIEE) 

 Solicita y da información (CCL, CAA, CSIEE, CMCT, CD) 

 Comprende la información relevante en distintos tipos de textos: noticias,anuncios, entrevistas, 

descripciones (CCL, CSC, CD) 

 Introduce estrategias de control en el proceso lector: la anticipación, la relectura, lectura silenciosa 

(CCL, CAA) 

 Usa las teconologías de la información (programas informáticos procesadores de textos) y las 

bibliotecas de cara a la obtención de información (CCL, CD, CAA, CSIEE) 

 Utiliza estrategias de planificación para la presentación escrita (CCL, CSIEE, CAA) 

 Amplia el vocabulario propio: el diccionario, abreviaturas, frases hechas, palabras homófonas (h), 

sinónimos y antónimos, palabras polisémicas, palabras derivadas y familias de palabras, prefijos (re-, 

pre-, i-, in-, im-, des-), sufijos (-oso, -ivo, -ante, -able, aumentativos y diminutivos), palabras 

compuestas, interjecciones (CCL, CSIEE) 

 Conoce los principales conceptos gramaticales: enunciado y oración; sujeto elíptico; el substantivo y 

sus tipos; el grupo nominal; el adjetivo y sus grados; determinantes (posesivos y numerales); los 

pronombres; tiempo verbal; formas personales e impersonales; formas verbales simples y 

compuestas; verbos haber, ser y estar; preposiciones, conjunciones y adverbios (CCL) 

 Respeta las normas ortográficas: diptongos e hiatos; acentuación de palabras agudas, llanas y 

esdrújulas; x y s; b; adjetivos con v; verbos con y, verbos con h, verbos con j; punto y coma; 

paréntesis y comillas (CCL, CMCT) 

 

Estrategias y criterios de calificación, procedimientos e instrumentos da 

evaluación 

Las notas de los controles y pruebas serán el criterio de calificación fundamental, si bien en la nota numérica 

final influirán aspectos como el cuaderno, el trabajo en clase yla actitud y comportamiento generales.  

Dicha nota numérica aín podría ser modificada teniendo en cuenta criterios como la diversidad de la clase, la 

emotividad del/la alumno/a olas condiciones generales de promoción en la clase. Es en función de estos últimos 

aspectos que no somos partidarios de establecer porcentajes de influencia en la nota final de los criterios al principio 

señalados. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Objetivos por Competencias 
 

 Planificar el proceso de resolución de problemas (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Introduccir las tecnologías de la información en el proceso de aprendizaje (CD, CAA, CSIEE) 

 Aproximar el método de trabajo científico al trabajo en el aula (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Confiar en las propias capacidades para desarrollar actitudes apropiadas y afrontar dificultades (CAA, 

CSIEE) 

 Conocer números de hasta 6 cifras (CCL, CMCT) 

 Conocer los millones (CCL, CMCT) 

 Redondear números (CMCT) 

 Realizar operaciones de suma (CMCT) 

 Realizar operaciones de resta (CMCT) 

 Conocer y utilizar los números romanos en los contextos en que aparecen (CMCT, CSC) 

 Realizar operaciones de multiplicar (CMCT) 

 Comprender y aplicar la propiedad distributiva (CMCT, CSIEE) 

 Comprender y utilizar las potencias (CMCT) 

 Realizar multiplicaciones por la unidad seguida de ceros (CMCT) 

 Comprender el algoritmo de la división y practicar su realización (CMCT) 

 Comprender y aplicar los conceptos de múltiplo y divisor (CMCT) 

 Comprender y aplicar los conceptos de número primo y compuesto (CMCT) 

 Practicar los criterios de divisibilidad (CMCT) 

 Dividir con ceros en el cociente (CMCT) 

 Practicar y aplicar jerarquías de operaciones (CMCT, CAA, CSIEE) 

 Comprender el concepto de fracción y aplicarlo en la práctica (CMCT) 

 Comprender el concepto de fracciones equivalentes (CMCT) 

 Sumar fracciones (CMCT) 

 Restar fracciones (CMCT) 

 Comprender y aplicar el concepto de fracción de una cantidad (CMCT) 

 Comprender y aplicar el concepto de número decimal (CMCT) 

 Comparar y ordenar números decimales (CMCT, CAA, CSIEE) 

 Redondear números decimales (CMCT, CAA, CSIEE) 

 Sumar con números decimales (CMCT) 

 Restar con números decimales (CMCT) 

 Multiplicar con números decimales (CMCT) 

 Realizar divisiones con cociente decimal (CMCT) 

 Multiplicar y dividir números decimales por la unidad seguida de ceros (CMCT) 

 Conocer la principales monedas y billetes (CMCT, CSC) 
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 Estudiar y utilizar las principales unidades de medida de tiempo (CMCT, CSC) 

 Utilizar el reloj (CMCT, CSC) 

 Sumar y restar datos de tiempo (CMCT, CSC) 

 Conocer y aplicar las principales medidas de longitud (CMCT, CSC) 

 Conocer y aplicar las principales medidas de capacidad (CMCT, CSC) 

 Conocer y aplicar las principales medidas de peso (CMCT, CSC) 

 Conocer y usar distintos modos de expresar medidas (CMCT, CSC) 

 Trabajar y aplicar los conceptos de recta, semirrecta y segmento (CMCT, CCEC) 

 Conocer el concepto de ángulo y aplicarlo (CMCT, CCEC) 

 Trabajar y aplicar a la vida cotidiana el concepto de amplitud de un ángulo (CMCT, CCEC, CSC) 

 Estudiar las distintas posiciones de los ángulos (CMCT, CCEC) 

 Trabajar y aplicar a la vida cotidiana las simetrías (CMCT, CCEC) 

 Practicar traslaciones y giros (CMCT, CCEC) 

 Practicar posiciones y movimientos en el plano (CMCT, CCEC) 

 Conocer y aplicar a la vida cotidiana las principales figuras planas (CMCT, CCEC, CSC) 

 Estudiar los distintos tipos de triángulos (CMCT, CCEC) 

 Estudiar los distintos tipos de cuadriláteros (CMCT, CCEC) 

 Conocer y aplicar a la vida cotidiana las principales figuras redondas (CMCT, CCEC, CSC) 

 Construir figuras planas (CMCT, CCEC) 

 Medir superficies (CMCT, CSC) 

 Estudiar y aplicar a la vida cotidiana los principales cuerpos geométricos (CMCT, CCEC, CSC) 

 Estudiar los distintos tipos de prismas (CMCT, CCEC) 

 Estudiar los distintos tipos de pirámides (CMCT, CCEC) 

 Conocer los diferentes cuerpos redondos (CMCT, CCEC) 

 Construir cuerpos geométricos (CMCT, CCEC) 

 Recoger y clasificar distintos tipos de datos (CMCT, CD, CAA, CSIEE) 

 Construir y aplicar conocimientos con tablas de datos (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Construir y aplicar conocimientos con gráficos de barras (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Construir y aplicar conocimientos con gráficos de líneas (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Construir y aplicar conocimientos con pictogramas (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Analizarde modo crítico la información (CD, CAA, CSIEE, CSC, CCL) 

 
 

Secuencia de Contenidos por bloques. Temporalización 
 

1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

 Planificación del proceso de resolución de problemas 

 Introducción de las tecnologías de la información en el proceso de aprendizaje 

 Aproximación al método de trabajo científico 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes apropiadas y afrontar dificultades 
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2. Números 

 Números de hasta 6 cifras 

 Los millones 

 Redondear números 

 La suma 

 La resta 

 Números romanos 

 La multiplicación 

 La propiedad distributiva 

 Potencias: cuadrado y cubo 

 Multiplicar por la unidad seguida de ceros 

 Potencias de base 10 

 La división: términos 

 Múltiplos y divisores 

 Números primos y compuestos 

 Criterios de divisibilidad 

 Dividir con ceros en el cociente 

 Jerarquía de operaciones 

 Fracciones 

 Fracciones equivalentes 

 Sumar fracciones 

 Restar fracciones 

 Fracción de una cantidad 

 Números decimales 

 Comparar y ordenar números decimales 

 Redondear números decimales 

 Sumar con números decimales 

 Restar con números decimales 

 Multiplicar con números decimales 

 Divisiones con cociente decimal 

 Multiplicar y dividir números decimales por la unidad seguida de ceros 

 

3. Medida 

 Monedas y billetes 

 Unidades de medida de tiempo 

 El reloj: horas, minutos y segundos 

 Sumar y restar datos de tiempo 
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 Medidas de longitud 

 Medidas de capacidad 

 Medidas de peso 

 Distintos modos de expresar medidas 

 

4. Geometría 

 Recta, semirrecta y segmento. Tipos de recta 

 Ángulos 

 Amplitud de un ángulo 

 Posiciones de los ángulos 

 Simetrías 

 Traslaciones y giros 

 Posición y movimientos en el plano 

 Figuras planas: los polígonos 

 Los triángulos. Tipos 

 Los cuadriláteros. Tipos 

 Figuras redondas: circunferencia y círculo 

 Construcción de figuras planas 

 Medir superficies 

 Cuerpos geométricos: los poliedros 

 Prismas 

 Pirámides 

 Cuerpos redondos 

 Construcción de cuerpos 

 

5. Estadística y probabilidad 

 Recogida y clasificación de datos 

 Tablas de datos 

 Gráficos de barras 

 Gráficos de líneas 

 Pictogramas 

 Análisis crítico de la información 

 

Temporalización 

Los contenidos de esta programación se estructuran a lo largo de un curso escolar en 12 unidades didácticas. 

Cada unidad se trabajará quincenalmente, correspondiendo 4 unidades por trimestre, donde tendremos en cuenta 

una flexibilización al respecto en el caso particular de cada aula, en función de su diversidad. El mes de 
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septiembre se dedicará a tareas de repaso del curso anterior, lo que permitirá la evaluación inicial de los alumnos 

y alumnas, mientras que el mes de junio se destinará al repaso del curso actual. 

 

Criterios de evaluación en relación a las CC 
 

 Planificar el proceso de resolución de problemas (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Introduccir tecnologías de la información en la exposición de conocimientos (CD, CAA, CSIEE) 

 Utilizar el método de trabajo científico en el desarrollo del trabajo de aula (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Confiar en las propias capacidades para desarrollar actitudes apropiadas y afrontar dificultades (CAA, 

CSIEE) 

 Manejar números de hasta 6 cifras (CCL, CMCT) 

 Conocer los millones (CCL, CMCT) 

 Saber redondear números (CMCT) 

 Realizar operaciones de suma (CMCT) 

 Realizar operaciones de resta (CMCT) 

 Utilizar los números romanos en los contextos apropiados (CMCT, CSC) 

 Realizar operaciones de multiplicar (CMCT) 

 Aplicar la propiedad distributiva (CMCT, CSIEE) 

 Utilizar y resolver potencias (CMCT) 

 Realizar multiplicaciones por la unidad seguida de ceros (CMCT) 

 Realizar operaciones de dividir (CMCT) 

 Aplicar los conceptos de múltiplo y divisor (CMCT) 

 Aplicar los conceptos de número primo y compuesto (CMCT) 

 Utilizar los criterios de divisibilidad (CMCT) 

 Saber dividir con ceros en el cociente (CMCT) 

 Aplicar jerarquías de operaciones (CMCT, CAA, CSIEE) 

 Aplicar en la práctica el concepto de fracción(CMCT) 

 Conocer las fracciones equivalentes (CMCT) 

 Saber sumar fracciones (CMCT) 

 Saber restar fracciones (CMCT) 

 Aplicar el concepto de fracción de una cantidad (CMCT) 

 Utilizar números decimales (CMCT) 

 Comparar y ordenar números decimales (CMCT, CAA, CSIEE) 

 Redondear números decimales (CMCT, CAA, CSIEE) 

 Saber sumar con números decimales (CMCT) 

 Saber restar con números decimales (CMCT) 

 Saber multiplicar con números decimales (CMCT) 

 Realizar divisiones con cociente decimal (CMCT) 

 Multiplicar y dividir números decimales por la unidad seguida de ceros (CMCT) 



 

 
30 

 Poder utilizar convenientemente la principales monedas y billetes (CMCT, CSC) 

 Saber utilizar las principales unidades de medida de tiempo (CMCT, CSC) 

 Saber utilizar el reloj (CMCT, CSC) 

 Poder sumar y restar datos de tiempo (CMCT, CSC) 

 Aplicar las principales medidas de longitud (CMCT, CSC) 

 Aplicar las principales medidas de capacidad (CMCT, CSC) 

 Aplicar las principales medidas de peso (CMCT, CSC) 

 Usar distintos modos de expresar medidas (CMCT, CSC) 

 Aplicar los conceptos de recta, semirrecta y segmento (CMCT, CCEC) 

 Conocer y aplicar el concepto de ángulo (CMCT, CCEC) 

 Utilizar en la vida cotidiana el concepto de amplitud de un ángulo (CMCT, CCEC, CSC) 

 Conocer las distintas posiciones de los ángulos (CMCT, CCEC) 

 Aplicar a la vida cotidiana las simetrías (CMCT, CCEC) 

 Realizar traslaciones y giros (CMCT, CCEC) 

 Realizar distintas posiciones y movimientos en el plano (CMCT, CCEC) 

 Aplicar a la vida cotidiana las principales figuras planas (CMCT, CCEC, CSC) 

 Conocer los distintos tipos de triángulos (CMCT, CCEC) 

 Conocer los distintos tipos de cuadriláteros (CMCT, CCEC) 

 Utilizar en la vida cotidiana las principales figuras redondas (CMCT, CCEC, CSC) 

 Construir figuras planas (CMCT, CCEC) 

 Medir superficies (CMCT, CSC) 

 Aplicar a la vida cotidiana los principales cuerpos geométricos (CMCT, CCEC, CSC) 

 Conocer los distintos tipos de prismas (CMCT, CCEC) 

 Conocer los distintos tipos de pirámides (CMCT, CCEC) 

 Conocer los diferentes cuerpos redondos (CMCT, CCEC) 

 Construir cuerpos geométricos (CMCT, CCEC) 

 Recoger y clasificar distintos tipos de datos (CMCT, CD, CAA, CSIEE) 

 Construir y aplicar conocimientos con tablas de datos (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Construir y aplicar conocimientos con gráficos de barras (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Construir y aplicar conocimientos con gráficos de líneas (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Construir y aplicar conocimientos con pictogramas (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Analizar de modo crítico la información (CD, CAA, CSIEE, CSC, CCL) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables en relación con las CC 

 Es capaz de planificar el proceso de resolución de los problemas (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Maneja las tecnologías de la información en la exposición de conocimientos (CD, CAA, CSIEE) 

 Utiliza el método de trabajo científico en el desarrollo delos trabajos (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Confia en las capacidades propias, desarrollando actitudes apropiadas y afronta dificultades (CAA, 

CSIEE) 
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 Conoce y maneja números de hasta 6 cifras (CCL, CMCT) 

 Conoce y maneja los millones (CCL, CMCT) 

 Redondea números (CMCT) 

 Realiza operaciones de suma (CMCT) 

 Realiza operaciones de resta (CMCT) 

 Utiliza adecuadamente los números romanos en los contextos apropiados (CMCT, CSC) 

 Realiza operaciones de multiplicar (CMCT) 

 Aplica la propiedad distributiva en las  operaciones compuestas (CMCT, CSIEE) 

 Sabe resolver potencias (CMCT) 

 Realiza multiplicaciones por la unidad seguida de ceros (CMCT) 

 Realiza operaciones de dividir (CMCT) 

 Es capaz de aplicar los conceptos de múltiplo y divisor (CMCT) 

 Puede aplicar los conceptos de número primo y compuesto (CMCT) 

 Utiliza los criterios de divisibilidad (CMCT) 

 Sabe dividir con ceros en el cociente (CMCT) 

 Es capaz de aplicar jerarquías de operaciones en la resolución de problemas (CMCT, CAA, 

CSIEE) 

 Desarrolla en la práctica el concepto de fracción(CMCT) 

 Conoce las fracciones equivalentes (CMCT) 

 Sabe sumar fracciones (CMCT) 

 Sabe restar fracciones (CMCT) 

 Sabe aplicar el concepto de fracción de una cantidad (CMCT) 

 Es capaz de utilizar números decimales (CMCT) 

 Compara y ordena números decimales (CMCT, CAA, CSIEE) 

 Redondea números decimales (CMCT, CAA, CSIEE) 

 Sabe sumar con números decimales (CMCT) 

 Sabe restar con números decimales (CMCT) 

 Sabe multiplicar con números decimales (CMCT) 

 Realiza divisiones con cociente decimal (CMCT) 

 Multiplica y divide números decimales por la unidad seguida de ceros (CMCT) 

 Es capaz de utilizar convenientemente la principales monedas y billetes (CMCT, CSC) 

 Maneja las principales unidades de medida de tiempo (CMCT, CSC) 

 Sabe utilizar el reloj (CMCT, CSC) 

 Sabe sumar y restar datos de tiempo (CMCT, CSC) 

 Aplica las principales medidas de longitud a la vida cotidiana (CMCT, CSC) 

 Aplica las principales medidas de capacidad a la vida cotidiana (CMCT, CSC) 

 Aplica las principales medidas de peso a la vida cotidiana (CMCT, CSC) 

 Es capaz de utilizar distintos modos de expresar medidas (CMCT, CSC) 

 Aplica los conceptos de recta, semirrecta y segmento en el entorno (CMCT, CCEC) 
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 Aplica el concepto de ángulo en los objetos del entorno(CMCT, CCEC) 

 Sabemedir la amplitud de un ángulo (CMCT, CCEC, CSC) 

 Conoce distintas posiciones de los ángulos (CMCT, CCEC) 

 Aplicaen el entorno el concepto de simetría (CMCT, CCEC) 

 Realiza traslaciones y giros en objetos que ha diseñado(CMCT, CCEC) 

 Realiza distintas posiciones y movimientos en el plano de objetos que ha diseñado (CMCT, CCEC) 

 Aplica a la vida cotidiana el conocimiento de las principales figuras planas (CMCT, CCEC, CSC) 

 Conoce los distintos tipos de triángulos (CMCT, CCEC) 

 Conoce los distintos tipos de cuadriláteros (CMCT, CCEC) 

 Aplica en la vida cotidiana el conocimiento de las principales figuras redondas (CMCT, CCEC, CSC) 

 Construye figuras planas (CMCT, CCEC) 

 Sabe medir superficies del entorno (CMCT, CSC) 

 Aplica en la vida cotidiana los conocimientos sobre los principales cuerpos geométricos (CMCT, CCEC, 

CSC) 

 Conoce los distintos tipos de prismas (CMCT, CCEC) 

 Conoce los distintos tipos de pirámides (CMCT, CCEC) 

 Conoce los diferentes cuerpos redondos (CMCT, CCEC) 

 Construye cuerpos geométricos (CMCT, CCEC) 

 Es capaz de recoger y clasificar distintos tipos de datos de distintas fuentes (CMCT, CD, CAA, CSIEE) 

 Construye tablas de datos y aplica los conocimientos de ellas extraidos (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Construye gráficos de barras y aplica los conocimientos de ellos extraidos (CMCT, CD, CAA, CSIEE, 

CSC) 

 Construye gráficos de líneas y aplica los conocimientos de ellos extraidos (CMCT, CD, CAA, CSIEE, 

CSC) 

 Construye pictogramas y aplica los conocimientos de ellos extraidos (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Analiza de modo crítico la información (CD, CAA, CSIEE, CSC, CCL) 

 

Indicadores de logro evaluables en relación con las CC 

 Planifica el proceso de resolución de los problemas propuesto en los libros de texto o por el maestro 

(CAA, CSIEE, CMCT) 

 Maneja las tecnologías de la información en la exposición de conocimientos, con la elaboración de 

gráficos, figuras mediante programas de diseño… (CD, CAA, CSIEE) 

 Utiliza el método de trabajo científico en el desarrollo de los trabajos planteados en clase, como la 

resolución de problemas aplicados a la vida real (CAA, CSIEE, CMCT) 

 Confia en las capacidades propias, desarrollando actitudes apropiadas y afrontando dificultades (CAA, 

CSIEE) 

 Conoce y maneja números de hasta 6 cifras, a través de ejercicios aplicados sobre la vida real (CCL, 

CMCT) 
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 Conoce y maneja los millones, a través de ejercicios aplicados sobre la vida real (CCL, 

CMCT) 

 Redondea números, a través de ejercicios aplicados sobre la vida real (CMCT) 

 Realiza operaciones de suma, a través de ejercicios aplicados sobre la vida real (CMCT) 

 Realiza operaciones de resta, a través de ejercicios aplicados sobre la vida real (CMCT) 

 Utiliza adecuadamente los números romanos en los contextos apropiados, manejando aquí el 

carácter interdisciplinar con las ciencias sociales, y en concreto, la historia (CMCT, CSC) 

 Realiza operaciones de multiplicar, a través de ejercicios aplicados sobre la vida real (CMCT) 

 Aplica la propiedad distributiva en las, operaciones compuestas aplicadas a la vida real 

(CMCT, CSIEE) 

 Sabe resolver potencias, a través de ejercicios aplicados a la vida real (CMCT) 

 Realiza multiplicaciones por la unidad seguida de ceros, a través de ejercicios aplicados a la 

vida real (CMCT) 

 Realiza operaciones de dividir, mediante ejercicios aplicados a la vida real (CMCT) 

 Aplica los conceptos de múltiplo y divisor a través de ejercicios aplicados a la vida real 

(CMCT) 

 Puede aplicar los conceptos de número primo y compuesto, a través de ejercicios aplicados a 

la vida real (CMCT) 

 Utiliza los criterios de divisibilidad, mediante la realización de ejercicios aplicados a la vida 

real (CMCT) 

 Sabe dividir con ceros en el cociente, a través de ejercicios aplicados a la vida real (CMCT) 

 Aplica jerarquías de operaciones en la resolución de problemas sobre la vida real (CMCT, 

CAA, CSIEE) 

 Desarrolla en la vida real el concepto de fracción (CMCT) 

 Conoce las fracciones equivalentes, a través de la realización de ejercicios aplicados a la vida 

real (CMCT) 

 Sabe sumar fracciones, a través de la realización de ejercicios aplicados a la vida real 

(CMCT) 

 Sabe restar fracciones, mediante la realización de ejercicios aplicados a la vida real (CMCT) 

 Sabe aplicar el concepto de fracción de una cantidad, a través de la realización de ejercicios 

aplicados sobre la vida real (CMCT) 

 Utiliza números decimales, mediante la representación de situaciones de la vida real (CMCT) 

 Compara y ordena números decimales, a través de la realización de los ejercicios propuestos 

en los libros de texto o por el/la maestro/a (CMCT, CAA, CSIEE) 

 Redondea números decimales, a través de ejercicios sobre la vida real (CMCT, CAA, CSIEE) 

 Sabe sumar con números decimales, mediante la realización de ejercicios que tienen que ver 

con la vida real (CMCT) 

 Sabe restar con números decimales, mediante la realización de ejercicios que tienen que ver 

con la vida real (CMCT) 
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 Sabe multiplicar con números decimales, a través de la realización de ejercicios sobre la vida 

real (CMCT) 

 Realiza divisiones con cociente decimal, a través de la realización de ejercicios sobre la vida 

real (CMCT) 

 Multiplica y divide números decimales por la unidad seguida de ceros, mediante la realización 

de ejercicios sobre la vida real (CMCT) 

 Utiliza convenientemente la principales monedas y billetes, a través de la realización de actividades 

lúdicas simuladas sobre la vida real (CMCT, CSC) 

 Maneja las principales unidades de medida de tiempo, a través de la realización de actividades lúdicas 

grupales de tipo competitivo (CMCT, CSC) 

 Sabe utilizar el reloj, mediante la realización de actividades lúdicas grupales de tipo competitivo (CMCT, 

CSC) 

 Sabe sumar y restar datos de tiempo, mediante la realización de ejercicios sobre la vida real (CMCT, 

CSC) 

 Aplica las principales medidas de longitud a la vida cotidiana (CMCT, CSC) 

 Aplica las principales medidas de capacidad a la vida cotidiana (CMCT, CSC) 

 Aplica las principales medidas de peso a la vida cotidiana (CMCT, CSC) 

 Utiliza distintos modos de expresar medidas a través del manejo de diversas situaciones de la vida real 

(CMCT, CSC) 

 Aplica los conceptos de recta, semirrecta y segmento en el entorno, mediante ejercicios de observación, 

comparación y exposición de conclusiones (CMCT, CCEC) 

 Aplica el concepto de ángulo en los objetos del entorno, mediante ejercicios de observación, 

comparación y exposición de conclusiones (CMCT, CCEC) 

 Sabe medir la amplitud de un ángulo, aplicándolo a actividades relacionadas con la vida real (CMCT, 

CCEC, CSC) 

 Conoce distintas posiciones de los ángulos, mediante la aplicación de conocimientos a la vida real 

(CMCT, CCEC) 

 Aplica en el entorno el concepto de simetría, mediante ejercicios de búsqueda, observación, análisis y 

exposición de conclusiones (CMCT, CCEC) 

 Realiza traslaciones y giros en objetos que ha diseñado(CMCT, CCEC) 

 Realiza distintas posiciones y movimientos en el plano de objetos que ha diseñado (CMCT, CCEC) 

 Aplica a la vida cotidiana el conocimiento de las principales figuras planas (CMCT, CCEC, CSC) 

 Conoce los distintos tipos de triángulos, mediante ejercicios prácticos de aplicación en el entorno 

(CMCT, CCEC) 

 Conoce los distintos tipos de cuadriláteros, mediante ejercicios prácticos de aplicación en el entorno 

(CMCT, CCEC) 

 Aplica en la vida cotidiana el conocimiento de las principales figuras redondas (CMCT, CCEC, CSC) 

 Construye figuras planas utilizando los materiales y técnicas apropiados (CMCT, CCEC) 

 Sabe medir superficies del entorno (CMCT, CSC) 
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 Aplica en la vida cotidiana los conocimientos sobre los principales cuerpos geométricos (CMCT, CCEC, 

CSC) 

 Conoce los distintos tipos de prismas, aplicándolos al conocimiento del entorno (CMCT, CCEC) 

 Conoce los distintos tipos de pirámides, aplicándolos al conocimiento del entorno (CMCT, CCEC) 

 Conoce los diferentes cuerpos redondos, aplicando los conocimientos a la vida real (CMCT, CCEC) 

 Construye cuerpos geométricos utilizando materiales y técnicas apropiados (CMCT, CCEC) 

 Recoge y clasifica distintos tipos de datos de distintas fuentes de cara a la realización de trabajos de 

investigación propuestos en clase (CMCT, CD, CAA, CSIEE) 

 Construye tablas de datos y aplica los conocimientos de ellas extraidos en la elaboración y exposición de 

trabajos de investigación propuestos en clase (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Construye gráficos de barras y aplica los conocimientos de ellos extraidos en la elaboración y exposición 

de trabajos de investigación propuestos en clase (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Construye gráficos de líneas y aplica los conocimientos de ellos extraidos en la elaboración y exposición 

de trabajos de investigación propuestos en clase (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Construye pictogramas y aplica los conocimientos de ellos extraidos en la elaboración y exposición de 

trabajos de investigación propuestos en clase (CMCT, CD, CAA, CSIEE, CSC) 

 Analiza de modo crítico la información obtenida de cara a la elaboración de trabajos de investigación 

propuestos en clase (CD, CAA, CSIEE, CSC, CCL) 

 
Mínimos exigibles en relación a las CC y aprendizajes imprescindibles 
para la adquisición de las competencias en caso de una educación no 
presencial 
 
 Manejalos números de hasta los millones (CCL, CMCT) 

 Realiza operaciones de suma y resta (CMCT) 

 Realiza operaciones de multiplicar y dividir (CMCT) 

 Realiza multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida de ceros (CMCT) 

 Aplica en la práctica el concepto de fracción (CMCT) 

 Sabe sumar y restar fracciones de igual denominador (CMCT) 

 Aplica el concepto de fracción de una cantidad (CMCT) 

 Utiliza números decimales (CMCT) 

 Sabe sumar y restar con números decimales (CMCT) 

 Sabe multiplicar con números decimales (CMCT) 

 Realiza divisiones con cociente decimal (CMCT) 

 Multiplica y divide números decimales por la unidad seguida de ceros (CMCT) 

 Puede utilizar convenientemente la principales monedas y billetes (CMCT, CSC) 

 Sabe utilizar las principales unidades e instrumentos de medida del tiempo (CMCT, CSC) 

 Aplica las principales medidas de longitud, capacidad y peso (CMCT, CSC) 

 Aplica los conceptos de recta, semirrecta y segmento (CMCT, CCEC) 
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 Conoce y aplica el concepto de ángulo (CMCT, CCEC) 

 Aplica a la vida cotidiana las principales figuras planas y redondas (CMCT, CCEC, CSC) 

 Mide superficies (CMCT, CSC) 

 Aplica a la vida cotidiana los principales cuerpos geométricos (CMCT, CCEC, CSC) 

 Recoge y clasifica distintos tipos de datos mediante distintos tipos de gráficos (CMCT, CD, CAA, CSIEE) 

 

Estrategiasy criterios de calificación, procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

Las notas de los controles y pruebas serán el criterio de calificación fundamental, si bien en la nota numérica 

final influirán aspectos como el cuaderno, el trabajo en clase y la actitud y comportamiento generales. Dicha nota 

numérica aún podría ser modificada teniendo en cuenta criterios como la diversidad de la clase, la emotividad del 

alumno/a o las condiciones generales de promoción en la clase. Es en función de estos últimos aspectos que no 

somos partidarios de establecer porcentajes de influencia en la nota final de los criterios al principio señalados. 
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ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS 

Obxectivos por Competencias 

 Buscar información en diversos medios  e fontes: internet, bibliográfica…(CMCT, CAA, CSIEE, 

CD) 

 Utilizar o tratamento de textos para a presentación de traballos (CD, CCL) 

 Utilizar o tratamento de datos para a presentación de traballos (CD, CMCT) 

 Desenvolver o traballo cooperativo (CMCT, CSC) 

 Potenciar distintas técnicas de estudo (CAA, CSIEE, CCL) 

 Adquirir hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade (CAA, CSIEE, CSC) 

 Establecer a dependencia existente entre saúde e a función de  relación (CMCT, CSIEE) 

 Estudar e coñecer os sentidos (CMCT, CSIEE) 

 Estudar e coñecer os sistemas nervioso e locomotor (CMCT, CSIEE) 

 Establecer a dependencia existente entre a saúde e a función de nutrición (CMCT, CSIEE) 

 Diferenciar alimentos e nutrientes (CMCT, CSIEE) 

 Estudar e coñecer os aparatos que interveñen na nutrición: dixestivo, respiratorio, circulatorio e 

excretor (CMCT, CSIEE) 

 Distinguir entre seres vivos e inertes (CMCT) 

 Estudar as distintas partes das plantas (CMCT) 

 Estudar as funcións vitais das plantas e, máis en concreto, o proceso da fotosíntese e a flor 

(CMCT) 

 Coñecer a clasificación das plantas (CMCT, CAA) 

 Coñecer a clasificación dos animais (CMCT, CAA) 

 Estudar os animais vertebrados e a súa clasificación (CMCT, CAA) 

 Coñecer a existencia dutros reinos: algas, fungos, bacterias (CMCT) 

 Establecer a relación existente entre os seres vivos e o medio: estudo dos ecosistemas (CMCT) 

 Estudar a materia e as súas propiedades (CMCT) 

 Distinguir entre substancias puras e mesturas (CMCT) 

 Estudar os cambios que se producen na materia: cambios físicos e químicos (CMCT) 

 Ser consciente da importancia da enerxía: e coñecer as súas formas e fontes (CMCT, CSC) 

 Estudar a calor e os seus efectos (CMCT) 

 Estudar a luz e as súas propiedades (CMCT) 

 Estudar o son e as súas propiedades (CMCT) 

 Traballar sobre a electricidade, o seu uso e efectos (CMCT, CAA) 

 Estudar as máquinas e os seus tipos (CMCT) 
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 Traballar sobre o funcionamento das máquinas (CMCT, CAA) 

 Traballar coa panca como exemplo aplicado de uso dunha máquina, estudando os seus tipos 

(CMCT, CAA) 

 Previr riscos no emprego de máquinas (CSC, CAA) 

 

Secuencia de Contidos por bloques. Temporalización 

1. Iniciación á actividade científica 

 Busca de información en diversos medios (internet, bibliográfica…) 

 Utilización básica do tratamento de textos para a presentación de traballos 

 Utilización básica do tratamento de datos para a presentación de traballos 

 O traballo cooperativo 

 Técnicas de estudo 

 Hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade 

2. O ser humano e a saúde 

 A saúde e a función de  relación 

 Os sentidos 

 Sistemas nervioso e locomotor 

 A saúde e a función de nutrición 

 Alimentos e nutrientes 

 Aparatos que interveñen na nutrición: dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor 

3. Os seres vivos 

 Seres vivos e inertes 

 As plantas: partes 

 As plantas: funcións vitais. A fotosíntese, a flor 

 Clasificacións das plantas 

 Os animais: clasificación 

 Animais vertebrados, clasificación 

 Outros reinos: algas, fungos, bacterias 

 Os seres vivos e o medio: os ecosistemas e as súas relacións 

4. Materia e enerxía 

 A materia e as súas propiedades 

 Substancias puras e mesturas 
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 Cambios na materia: cambios físicos e químicos 

 A enerxía: formas e fontes 

 A calor 

 A luz 

 O son 

 A electricidade 

5. Tecnoloxía, obxectos e máquinas 

 As máquinas: tipos 

 Funcionamento das máquinas 

 A panca, tipos 

 Prevención de riscos no emprego de máquinas 

 

Temporalización 

Os contidos anteriores estruturaranse ao longo do curso en 6 unidades, cada unha das que se traballarán 

mensualmente, correspondéndose 2 unidades por trimestre. Terase en conta unha flexibilización ao respecto no 

caso particular de cada aula, en función da súa diversidade. O mes de setembro adicarase a tarefas de repaso do 

curso anterior, o que permitirá a avaliación inicial dos alumnos, mentres que o de xuño se destinará ao repaso do 

curso actual. 

 

Criterios de avaliación en relación ás CC 

 Buscar información en diversos medios e fontes: internet, bibliográfica…(CMCT, CAA, CSIEE, CD) 

 Utilizar procesadores de textos para a presentación de traballos (CD, CCL) 

 Utilizar o tratamento de datos para a presentación de traballos (CD, CMCT) 

 Desenvolver o traballo cooperativo (CMCT, CSC) 

 Traballar empregando distintas técnicas de estudo (CAA, CSIEE, CCL) 

 Adquirir hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade (CAA, CSIEE, CSC) 

 Establecer a dependencia existente entre saúde e a función de  relación (CMCT, CSIEE) 

 Coñecer os sentidos, o seu funcionamento (CMCT, CSIEE) 

 Coñecer os sistemas nervioso e locomotor, o seu funcionamento (CMCT, CSIEE) 

 Establecer a dependencia existente entre a saúde e a función de nutrición (CMCT, CSIEE) 

 Diferenciar alimentos e nutrientes (CMCT, CSIEE) 

 Coñecer os aparatos que interveñen na nutrición: dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor, o 

seu funcionamento (CMCT, CSIEE) 
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 Distinguir entre seres vivos e inertes (CMCT) 

 Distinguir as distintas partes das plantas (CMCT) 

 Comprender as funcións vitais das plantas e, máis en concreto, o proceso da fotosíntese e a flor 

(CMCT) 

 Coñecer a clasificación das plantas (CMCT, CAA) 

 Coñecer a clasificación dos animais (CMCT, CAA) 

 Coñecer os animais vertebrados e a súa clasificación (CMCT, CAA) 

 Saber da existencia doutros reinos: algas, fungos, bacterias (CMCT) 

 Establecer a relación existente entre os seres vivos e o medio: estudo dos ecosistemas (CMCT) 

 Comprender o concepto de materia e as súas propiedades (CMCT) 

 Distinguir entre substancias puras e mesturas (CMCT) 

 Coñecer e aplicar na práctica os cambios que se producen na materia: cambios físicos e químicos 

(CMCT) 

 Ser consciente da importancia da enerxía e coñecer as súas formas e fontes (CMCT, CSC) 

 Aplicar os coñecementos sobre a calor e os seus efectos (CMCT) 

 Aplicar os coñecementos sobre a luz e as súas propiedades (CMCT) 

 Aplicar os coñecementos sobre o son e as súas propiedades (CMCT) 

 Aplicar os coñecementos sobre a electricidade, o seu uso e efectos (CMCT, CAA) 

 Coñecer as máquinas e os seus tipos (CMCT) 

 Coñecer o funcionamento das máquinas (CMCT, CAA) 

 Practicar coa panca como exemplo aplicado de uso dunha máquina, coñecendo os seus tipos 

(CMCT, CAA) 

 Ser consciente dos riscos no emprego de máquinas (CSC, CAA) 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables en relación coas CC 

 É capaz de buscar información en diversos medios e fontes: internet, bibliográfica…(CMCT, CAA, 

CSIEE, CD) 

 Utiliza procesadores de textos para a presentación de traballos (CD, CCL) 

 Aplica o tratamento de datos para a presentación de traballos (CD, CMCT) 

 Sabe traballar de xeito cooperativo (CMCT, CSC) 

 Sabe empregar distintas técnicas de estudo (CAA, CSIEE, CCL) 

 Ten hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade (CAA, CSIEE, CSC) 

 Sabe establecer a dependencia existente entre saúde e a función de  relación (CMCT, CSIEE) 

 Coñece os sentidos, o seu funcionamento (CMCT, CSIEE) 

 Coñece os sistemas nervioso e locomotor, o seu funcionamento (CMCT, CSIEE) 

 Sabe establecer a dependencia existente entre a saúde e a función de nutrición (CMCT, CSIEE) 

 Diferencia alimentos de nutrientes (CMCT, CSIEE) 
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 Coñece os aparatos que interveñen na nutrición: dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor, o 

seu funcionamento (CMCT, CSIEE) 

 Sabe distinguir entre seres vivos e inertes (CMCT) 

 Coñece as distintas partes das plantas (CMCT) 

 Comprende as funcións vitais das plantas e, máis en concreto, o proceso da fotosíntese e a flor 

(CMCT) 

 É capaz de clasificar plantas (CMCT, CAA) 

 É capaz de clasificacar animais (CMCT, CAA) 

 Coñecer os animais vertebrados e a súa clasificación (CMCT, CAA) 

 Sabe da existencia doutros reinos: algas, fungos, bacterias (CMCT) 

 Sabe establecer a relación existente entre os seres vivos e o medio, comprendendo o concepto de 

ecosistema e os procesos que nel teñen lugar (CMCT) 

 Comprende o concepto de materia e coñece as súas propiedades (CMCT) 

 Distingue entre substancias puras e mesturas (CMCT) 

 Coñece e sabe aplicar na práctica os cambios que se producen na materia (CMCT) 

 É consciente da importancia da enerxía e coñece as súas formas e fontes (CMCT, CSC) 

 Aplica os coñecementos sobre a calor e os seus efectos (CMCT) 

 É capaz de aplicar os coñecementos sobre a luz e as súas propiedades (CMCT) 

 Sabe aplicar os coñecementos sobre o son e as súas propiedades (CMCT) 

 Aplica os coñecementos sobre a electricidade, o seu uso e efectos (CMCT, CAA) 

 Coñece as máquinas e os seus tipos (CMCT) 

 Coñece o funcionamento das máquinas (CMCT, CAA) 

 Sabe traballar coa panca como exemplo aplicado de uso dunha máquina, e coñece os seus tipos 

(CMCT, CAA) 

 É consciente dos riscos no emprego de máquinas (CSC, CAA) 

 

Indicadores de logro avaliables en relación coas CC 

 Busca información en diversos medios e fontes (internet, bibliográfica…) cara a elaboración de 

traballos de investigación propostos en clase (CMCT, CAA, CSIEE, CD) 

 Utiliza procesadores de textos para a presentación de traballos de investigación propostos en 

clase (CD, CCL) 

 Aplica o tratamento de datos para a presentación de traballos de investigación propostos en clase 

(CD, CMCT) 

 Traballa de xeito cooperativo na busca de información cara a elaboración e exposición de traballos 

de investigación propostos en clase (CMCT, CSC) 

 Emprega distintas técnicas de estudo (CAA, CSIEE, CCL) 

 Traballa con esforzo e responsabilidade nas tarefas propostas en clase (CAA, CSIEE, CSC) 
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 Establece a dependencia existente entre saúde e a función de  relación mediante exercicios 

dialogados de razoamento sobre o tema (CMCT, CSIEE) 

 Coñece os sentidos, o seu funcionamento, mediante a representación gráfica e/ou descripción oral 

dos mesmos (CMCT, CSIEE) 

 Coñece os sistemas nervioso e locomotor, o seu funcionamento, mediante representación gráfica 

e/ou descripción oral dos mesmos (CMCT, CSIEE) 

 Establece a dependencia existente entre a saúde e a función de nutrición mediante exercicios 

dialogados de razoamento sobre o tema (CMCT, CSIEE) 

 Diferencia alimentos de nutrientes mediante exercicios orais descriptivos (CMCT, CSIEE) 

 Coñece os aparatos que interveñen na nutrición (dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor) e o 

seu funcionamento, ao través da observación de imaxes, esquemas e figuras representativas 

(CMCT, CSIEE) 

 Distingue entre seres vivos e inertes, mediante exercicios orais descriptivos (CMCT) 

 Coñece as distintas partes das plantas, utilizando representacións gráficas das mesmas (CMCT) 

 Comprende as funcións vitais das plantas e, máis en concreto, o proceso da fotosíntese e a flor, 

ao través de imaxes e representacións gráficas (CMCT) 

 Realiza clasificacións dos distintos tipos de plantas mediante o emprego de esquemas (CMCT, 

CAA) 

 Realiza clasificacións dos distintos tipos de animais mediante o emprego de esquemas (CMCT, 

CAA) 

 Coñece os animais vertebrados e a súa clasificación ao través da elaboración de esquemas 

(CMCT, CAA) 

 Sabe da existencia doutros reinos (algas, fungos, bacterias) mediante actividades orais 

acompañadas da exposición de imaxes (CMCT) 

 Establece a relación existente entre os seres vivos e o medio, comprendendo o concepto de 

ecosistema e os procesos que nel teñen lugar, ao través de actividades dialogadas, nas que 

interveñan a exposición de ideas previas e coñecementos propios, acompañadas da proxección 

de imaxes (CMCT) 

 Comprende o concepto de materia e coñece as súas propiedades, facendo exposicións orais 

breves e resumidas (CMCT) 

 Distingue entre substancias puras e mesturas, ao través de descripcións orais realizadas na clase 

(CMCT) 

 Coñece aplica na práctica os cambios que se producen na materia, con descripcións orais 

realizadas na clase a partir de experiencias propias (CMCT) 

 Coñece a importancia da enerxía e sabedas súas distintas formas e fontes, con descripcións orais 

realizadas na clase a partir de lecturas realizadas ou visionado de imaxes (CMCT, CSC) 

 Aplica os coñecementos sobre a calor e os seus efectos, ao través de descripcións orais 

realizadas en clase a partir de experiencias propias (CMCT) 

 Aplica os coñecementos sobre a luz e as súas propiedades, mediante a realización de lecturas, 

visionado de imaxes e descripción de experiencias propias (CMCT) 
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 Aplica os coñecementos sobre o son e as súas propiedades, mediante a realización de lecturas e 

descripción de experiencias propias (CMCT) 

 Explica oralmente os coñecementos sobre a electricidade, o seu uso e efectos, a partir de lecturas 

e visionado de imaxes (CMCT, CAA) 

 Coñece as máquinas e os seus tipos, ao través de descripcións orais sobre visionado de imaxes e 

experiencias propias (CMCT) 

 Coñece o funcionamento das máquinas ao través do visionado de imaxes e experiencias propias 

(CMCT, CAA) 

 Traballa coa panca como exemplo aplicado de uso dunha máquina, e coñece os seus tipos 

(CMCT, CAA) 

 Sabe dos riscos no emprego de máquinas, con descripcións orais dos mesmos na clase (CSC, 

CAA) 

 

Mínimos esixibles en relación coas CC e aprendizaxes imprescindibles 

para a adquisición das competencias no caso dunha educación non 

presencial 

 Busca información en diversos medios e fontes: internet, bibliográfica…(CMCT, CAA, CSIEE, CD) 

 Utiliza o tratamento de datos para a presentación de traballos (CD, CMCT) 

 Diferencia alimentos e nutrientes (CMCT, CSIEE) 

 Coñece os distintos aparatos e órganos que interveñen na realización das funcións vitais e o seu 

funcionamento (CMCT, CSIEE) 

 Distingue entre seres vivos e inertes (CMCT) 

 Distingue as distintas partes das plantas (CMCT) 

 Comprende as funcións vitais das plantas e, máis en concreto, o proceso da fotosíntese e a flor 

(CMCT) 

 Coñece a clasificación das plantas (CMCT, CAA) 

 Coñece a clasificación dos animais (CMCT, CAA) 

 Sabe da existencia doutros reinos: algas, fungos, bacterias (CMCT) 

 Establece a relación existente entre os seres vivos e o medio, comprendendo o funcionamento 

dos ecosistemas (CMCT) 

 Comprende o concepto de materia e as súas propiedades (CMCT) 

 Distingue entre substancias puras e mesturas (CMCT) 

 É consciente da importancia da enerxía e coñece as súas formas e fontes (CMCT, CSC) 

 Coñece as máquinas e os seus tipos (CMCT) 

 É consciente dos riscos no emprego de máquinas (CSC, CAA) 
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Estratexias e criterios de cualificación, procedementos e instrumentos 

de avaliación 

As notas dos controis e probas serán o criterio de cualificación fundamental, se ben na nota numérica final 

influirán aspectos como o caderno, o traballo en clase e a actitude e comportamento xerais.  

Dita nota numérica aínda podería ser modificada tendo en conta criterios como a diversidade da clase, a 

emotividade do/da alumno/a ou as condicións xerais de promoción na clase. É en función destes últimos aspectos 

que non somos partidarios de establecer porcentaxes de influencia na nota final dos criterios ao principio sinalados. 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

Obxectivos por Competencias 

 Iniciar ao/á alumno/a no coñecemento científico e a súa aplicación nas ciencias sociais 

(CMCT, CSIEE, CAA) 

 Buscar e seleccionar información utilizando as novas tecnoloxías (CD, CAA, CSIEE) 

 Organizar e analizar datos, e comunicar de conclusións (CD, CAA, CSIEE, CMCT) 

 Procurar por parte do alumnado unha iniciativa emprendedora (CSIEE) 

 Desenvolver diferentes técnicas de estudo e de traballo cooperativo (CAA, CSIEE, CSC) 

 Paticipar de xeito activo e construtivo na vida social (CSC, CSIEE) 

 Utilizar a terminoloxía propia da área (CSC, CMCT, CCL) 

 Estudar o sistema solar (CSC, CMCT) 

 Coñecer os movementos da Terra e da Lúa (CSC, CMCT) 

 Coñecer as partes da Terra (CSC, CMCT) 

 Traballar cos distintos xeitos de representación da Terra (CSC, CMCT, CCEC) 

 Estudar a atmosfera (CSC, CMCT) 

 Coñecer as nocións de tempo e clima e facer unha aplicación práctica das mesmas por medio 

da medición dos seus distintos elementos (CSC, CMCT) 

 Estudar as estacións do ano en relación co movemento da Terra (CSC, CMCT) 

 Estudar os climas de Galicia, España e o mundo (CSC, CMCT) 

 Coñecer a hidrosfera e o ciclo da auga (CSC, CMCT) 

 Coñecer os océanos e principais mares do mundo (CSC) 

 Estudar as augas continentais (CSC) 

 Estudar a xeosfera e os seus compoñentes, os minerais e as rochas (CSC, CMCT) 

 Estudar o relevo terrestre e as súas formas (CSC, CMCT) 

 Coñecer o relevo, ríos e relación entre a formación das paisaxes e a xeosfera, a hidrosfera e a 

atmosfera; en Galicia, España e o mundo (CSC, CMCT) 

 Debater sobre as distintas implicacións na conservación do medio esobre o consumo 

responsable (CSC) 

 Coñecer o sistema sociopolítico de España, a democracia e a monarquía (CSC) 

 Traballar sobre a constitución española (CSC) 

 Coñecer a organización territorial de España, os concellos e as comunidades autónomas 

(CSC) 

 Estudar as características das poboacións galega e española (CSC) 

 Estudar as actividades económicas en Galicia e España (CSC) 

 Debater sobre o consumo, a publicidade e  o aforro, e as súas implicacións domésticas, 

sociais e sobre o medio (CSC) 
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 Comprender o concepto de historia e coñecer as súas principais etapas e características 

básicas (CSC) 

 Estudar o paleolítico (CSC) 

 Estudar o neolítico (CSC) 

 Coñecer as principais características socioeconómicas da Idade dos metais (CSC) 

 Estudar a Idade antiga na Península ibérica (CSC) 

 Analizar o nacemento das grandes civilizacións da antigüidade (CSC) 

 Estudar a civilización romana, cos casos particulares de Hispania e Gallaecia (CSC) 

 Comprender as causas da caída do imperio romano (CSC, CMCT) 

 

Secuencia de Contidos por bloques. Temporalización 

1. Contidos comúns 

 Iniciación ao coñecemento científico e a súa aplicación nas ciencias sociais 

 Busca e selección de información utilizando as novas tecnoloxías 

 Organización e análisede datos, e comunicación de conclusións 

 Iniciativa emprendedora 

 Técnicas de estudo e de traballo cooperativo 

 Paticipación activa e construtiva na vida social 

 Utilización da terminoloxía propia da área 

 

2. O mundo que nos rodea 

 O sistema solar 

 Os movementos da Terra e da Lúa 

 As partes da Terra 

 Representación da Terra 

 A atmosfera 

 Tempo e clima. Medición 

 As estacións do ano e o movemento da Terra 

 Climas de Galicia, España e o mundo 

 A hidrosfera. O ciclo da auga 

 Océanos e mares 

 As augas continentais 

 A xeosfera. Minerais e rochas 

 O relevo terrestre. Formas 
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 Relevo, ríos e relación entre a formación das paisaxes e a xeosfera, a hidrosfera e a 

atmosfera; en Galicia, España e o mundo 

 A conservación do medio, o consumo responsable 

 

3. Vivir en sociedade 

 A sistema sociopolítico de España: democracia e monarquía 

 A constitución española 

 A organización territorial de España: concellos e comunidades autónomas 

 A poboación galega e española: características 

 As actividades económicas en Galicia e España 

 Consumo, publicidade e aforro 

 

4. As pegadas do tempo 

 A historia. As súas etapas 

 O paleolítico 

 O neolítico 

 A Idade dos metais 

 A Idade antiga na Península ibérica 

 O nacemento das grandes civilizacións da antigüidade 

 A civilización romana: Hispania e Gallaecia 

 A caída do imperio romano 

 

Temporalización 

Os contidos anteriores estruturaranse ao longo do curso en 6 unidades, cada unha das que se traballarán 

mensualmente, correspondéndose 2 unidades por trimestre. Terase en conta unha flexibilización ao respecto no 

caso particular de cada aula, en función da súa diversidade. O mes de setembro adicarase a tarefas de repaso do 

curso anterior, o que permitirá a avaliación inicial dos alumnos, mentres que o de xuño se destinará ao repaso do 

curso actual. 

 

Criterios de avaliación en relación ás CC 

 Iniciar ao/á alumno/a no coñecemento científico e a súa aplicación nas ciencias sociais 

(CMCT, CSIEE, CAA) 

 Buscar e seleccionar información utilizando as novas tecnoloxías (CD, CAA, CSIEE) 
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 Organizar e analizar datos, e comunicar de conclusións (CD, CAA, CSIEE, CMCT) 

 Ter unha iniciativa emprendedora (CSIEE) 

 Desenvolver diferentes técnicas de estudo e de traballo cooperativo (CAA, CSIEE, CSC) 

 Paticipar de xeito activo e construtivo na vida social (CSC, CSIEE) 

 Utilizar a terminoloxía propia da área (CSC, CMCT, CCL) 

 Coñecer o sistema solar (CSC, CMCT) 

 Identificar os movementos da Terra e da Lúa (CSC, CMCT) 

 Coñecer as partes da Terra (CSC, CMCT) 

 Manexar os distintos xeitos de representación da Terra (CSC, CMCT, CCEC) 

 Coñecer as caracterísiticasda atmosfera (CSC, CMCT) 

 Comprender as nocións de tempo e clima e facer unha aplicación práctica das mesmas por 

medio da medición dos seus distintos elementos (CSC, CMCT) 

 Relacionar as estacións do ano co movemento da Terra (CSC, CMCT) 

 Coñecer os climas de Galicia, España e o mundo (CSC, CMCT) 

 Comprender a importancia da hidrosfera e do ciclo da auga (CSC, CMCT) 

 Coñecer os océanos e principais mares do mundo (CSC) 

 Coñecer as característicasdas augas continentais (CSC) 

 Comprender a estrutura da xeosfera e dos seus compoñentes, os minerais e as rochas (CSC, 

CMCT) 

 Coñecer o relevo terrestre e as súas formas (CSC, CMCT) 

 Comprender a relación existente entre o relevo, os ríos, a xeosfera, a hidrosfera e a 

atmosfera, e a formación das paisaxes; en Galicia, España e o mundo (CSC, CMCT) 

 Coñecer as principais formas de relevo e ríos de Galicia e España (CSC) 

 Comprender as distintas implicacións na conservación do medio, e a relación entre isto e o 

consumo responsable (CSC) 

 Coñecer o sistema sociopolítico de España, a democracia e a monarquía (CSC) 

 Coñecer de xeito xenérico a constitución española (CSC) 

 Distinguir os distintos elementos da organización territorial de España, os concellos e as 

comunidades autónomas (CSC) 

 Comprender as características das poboacións galega e española (CSC) 

 Coñecer as principais actividades económicas de Galicia e España (CSC) 

 Comprender a relación entre o consumo, a publicidade e  o aforro, e as súas implicacións 

domésticas, sociais e sobre o medio (CSC) 

 Comprender o concepto de historia e coñecer as súas principais etapas e características 

básicas (CSC) 

 Coñecer as característicasdo paleolítico (CSC) 

 Coñecer as características do neolítico (CSC) 

 Comprender as principais características socioeconómicas da Idade dos metais (CSC) 

 Coñecer os distintos elementosda Idade antiga na Península ibérica (CSC) 
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 Comprender as razóns do nacemento das grandes civilizacións da antigüidade (CSC) 

 Coñecer as principais características da civilización romana, cos casos particulares de 

Hispania e Gallaecia (CSC) 

 Comprender as causas da caída do imperio romano (CSC, CMCT) 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables en relación coas CC 

 O/a alumno/a introdúcese no modo de coñecemento científico, co caso concreto das ciencias 

sociais (CMCT, CSIEE, CAA) 

 Busca e selecciona información utilizando as novas tecnoloxías (CD, CAA, CSIEE) 

 Organiza e analiza datos, e comunica as súas conclusións (CD, CAA, CSIEE, CMCT) 

 Ten iniciativa emprendedora (CSIEE) 

 É capaz de desenvolver diferentes técnicas de estudo e de traballo cooperativo (CAA, CSIEE, 

CSC) 

 Sabe paticipar de xeito activo e construtivo na vida social (CSC, CSIEE) 

 Utiliza a terminoloxía propia da área (CSC, CMCT, CCL) 

 Coñece o sistema solar (CSC, CMCT) 

 Identifica os movementos da Terra e da Lúa (CSC, CMCT) 

 Coñece as partes da Terra (CSC, CMCT) 

 Sabe manexar os distintos xeitos de representación da Terra (CSC, CMCT, CCEC) 

 Coñece as caracterísiticas da atmosfera (CSC, CMCT) 

 Comprende as nocións de tempo e clima e aplica na práctica as mesmas por medio da 

medición dos seus distintos elementos (CSC, CMCT) 

 Sabe relacionar as estacións do ano co movemento da Terra (CSC, CMCT) 

 Coñece os climas de Galicia, España e o mundo (CSC, CMCT) 

 Comprende a importancia da hidrosfera e do ciclo da auga (CSC, CMCT) 

 Sabe recoñecer os océanos e principais mares do mundo (CSC) 

 Coñece as características das augas continentais (CSC) 

 Comprende a estrutura da xeosfera e dos seus compoñentes, os minerais e as rochas (CSC, 

CMCT) 

 Coñece e comprende o relevo terrestre e as súas formas (CSC, CMCT) 

 É capaz de comprender a relación existente entre o relevo, os ríos, a xeosfera, a hidrosfera e 

a atmosfera, e a formación das paisaxes; en Galicia, España e o mundo (CSC, CMCT) 

 Coñece as principais formas de relevo e ríos de Galicia e España (CSC) 

 É capaz de comprender as distintas implicacións na conservación do medio, e a relación entre 

isto e o consumo responsable (CSC) 

 Coñece o sistema sociopolítico de España, a democracia e a monarquía (CSC) 

 Ten un coñecemento xenérico da constitución española (CSC) 
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 Distingue os distintos elementos da organización territorial de España, os concellos e as 

comunidades autónomas (CSC) 

 Comprende as características das poboacións galega e española (CSC) 

 Coñece as principais actividades económicas de Galicia e España (CSC) 

 Sabe comprender a relación entre o consumo, a publicidade e  o aforro, e as súas implicacións 

domésticas, sociais e sobre o medio (CSC) 

 Comprende o concepto de historia e coñece as súas principais etapas e características 

básicas (CSC) 

 Coñece as características do paleolítico (CSC) 

 Coñece as características do neolítico (CSC) 

 Comprende as principais características socioeconómicas da Idade dos metais (CSC) 

 Coñece distintos elementos da Idade antiga na Península ibérica (CSC) 

 É capaz de comprender as razóns do nacemento das grandes civilizacións da antigüidade 

(CSC) 

 Coñecer as principais características da civilización romana, cos casos particulares de 

Hispania e Gallaecia (CSC) 

 Comprende as causas da caída do imperio romano (CSC, CMCT) 

 

Indicadores de logro avaliables en relación coas CC 

 O/a alumno/a introdúcese no modo de coñecemento científico, co caso concreto das ciencias 

sociais, ao través da realización de traballos de investigación (CMCT, CSIEE, CAA) 

 Busca e selecciona información, cara a elaboración de traballos de investigación ou 

exposicións, utilizando as novas tecnoloxías (CD, CAA, CSIEE) 

 Organiza e analiza datos, e comunica as súas conclusións, mantendo así a orde e estructura 

propias dun traballo de investigación científico (CD, CAA, CSIEE, CMCT) 

 Ten iniciativa emprendedora na busca, selección e exposición da información empregada na 

elaboración de traballos de investigación (CSIEE) 

 Desenvolve diferentes técnicas de estudo e de traballo cooperativo na elaboración de traballos 

de investigación (CAA, CSIEE, CSC) 

 Participa de xeito activo e construtivo na vida social da aula e do centro mediante o aporte de 

solucións e iniciativas propias, así como apreciando o valor das ideas dos demais (CSC, 

CSIEE) 

 Utiliza a terminoloxía propia da área nos traballos dialogados e de exposición de traballos de 

investigación (CSC, CMCT, CCL) 

 Coñece o sistema solar ao través do visionado e representación de imaxes (CSC, CMCT) 

 Identifica os movementos da Terra e da Lúa mediante o visionado e representación de imaxes 

(CSC, CMCT) 

 Coñece as partes da Terra mediante o visionado e representación de imaxes (CSC, CMCT) 
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 Manexa os distintos xeitos de representación da Terra, facendo descripcións orais dos 

mesmos en clase (CSC, CMCT, CCEC) 

 Coñece as características da atmosfera, mediante exposicións orais acompañadas de 

representacións gráficas (CSC, CMCT) 

 Comprende as nocións de tempo e clima e aplica na práctica as mesmas por medio da 

medición e análise dos seus distintos elementos (CSC, CMCT) 

 Relaciona as estacións do ano co movemento da Terra, mediante descripcións orais baseadas 

nos coñecementos e observacións propios (CSC, CMCT) 

 Coñece os climas de Galicia, España e o mundo, mediante descripcións orais dos mesmos e 

análises de datos escritos e gráficos de cada un deles (CSC, CMCT) 

 Comprende a importancia da hidrosfera e do ciclo da auga, ao través do visionado de imaxes 

acompañado de descripcións orais dos mesmos (CSC, CMCT) 

 Recoñece os océanos e principais mares do mundo a partir da observación e descripción 

cartográficas (CSC) 

 Coñece as características das augas continentais a partir do visionado de imaxes e de 

experiencias propias (CSC) 

 Comprende a estrutura da xeosfera e dos seus compoñentes, os minerais e as rochas, ao 

través do visionado de imaxes, de descripcións orais das mesmas, e elaboración de 

coleccións (CSC, CMCT) 

 Coñece e comprende o relevo terrestre e as súas formas ao través da observación de imaxes 

e a súa comparación co entorno (CSC, CMCT) 

 Comprende a relación existente entre o relevo, os ríos, a xeosfera, a hidrosfera e a atmosfera, 

e a formación das paisaxes; en Galicia, España e o mundo; mediante a observación e 

comparación de imaxes, cartografía, así como do propio entorno (CSC, CMCT) 

 Coñece as principais formas de relevo e ríos de Galicia e España a partir do estudo 

cartográfico (CSC) 

 Comprende as distintas implicacións na conservación do medio, e a relación entre isto e o 

consumo responsable, a partir de actividades orais basadas en experiencias propias (CSC) 

 Coñece o sistema sociopolítico de España, a democracia e a monarquía, ao través de xogos 

simulativos de procesos electorais (CSC) 

 Ten un coñecemento xenérico da constitución española, mediante exercicios de lectura, 

análise e debate sobre algúns fragmentos da mesma (CSC) 

 Distingue os distintos elementos da organización territorial de España, os concellos e as 

comunidades autónomas, ao través da observación e descripción cartográficas (CSC) 

 Comprende as características das poboacións galega e española ao través da análise e 

comentario oral de gráficos e de experiencias propios no entorno social (CSC) 

 Coñece as principais actividades económicas de Galicia e España ao través de lecturas sobre 

o tema e da realización de comentarios orais baseados en experiencias propias sobre o 

entorno (CSC) 
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 Comprende a relación entre o consumo, a publicidade e  o aforro, e as súas implicacións 

domésticas, sociais e sobre o medio, a partir de actividades dialogadas e de debate sobre 

problemas relacionados con dita temática (CSC) 

 Comprende o concepto de historia e coñece as súas principais etapas e características 

básicas ao través de lecturas e visionado de imaxes e películas(CSC) 

 Coñece as características do paleolítico, mediante a realización de lecturas e visionado de 

imaxes e películas (CSC) 

 Coñece as características do neolítico, mediante a realización de lecturas e visionado de 

imaxes e películas (CSC) 

 Comprende as principais características socioeconómicas da Idade dos metais, con 

realización de actividades dialogadas baseadas no razoamento sobre as derivacións lóxicas 

dos procesos socioeconómicos, causas e consecuencias (CSC) 

 Coñece distintos elementos da Idade antiga na Península ibérica ao través da realización de 

lecturas e visionado de películas (CSC) 

 Comprende as razóns do nacemento das grandes civilizacións da antigüidade, con realización 

de actividades dialogadas baseadas no razoamento sobre as derivacións lóxicas dos procesos 

socioeconómicos, causas e consecuencias (CSC) 

 Coñece as principais características da civilización romana, cos casos particulares de Hispania 

e Gallaecia, con realización de actividades dialogadas baseadas no razoamento sobre as 

derivacións lóxicas dos procesos socioeconómicos, causas e consecuencias (CSC) 

 Comprende as causas da caída do imperio romano, con realización de actividades dialogadas 

baseadas no razoamento sobre as derivacións lóxicas dos procesos socioeconómicos, causas 

e consecuencias (CSC, CMCT) 

 

Mínimos esixibles en relación coas CC e aprendizaxes imprescindibles 

para a adquisición das competencias no caso dunha educación non 

presencial  

 Coñece o sistema solar (CSC, CMCT) 

 Identifica os movementos da Terra e da Lúa (CSC, CMCT) 

 Coñece as partes da Terra (CSC, CMCT) 

 Sabe manexar os distintos xeitos de representación da Terra (CSC, CMCT, CCEC) 

 Coñece os climas de Galicia, España e o mundo (CSC, CMCT) 

 Comprende a importancia da hidrosfera e do ciclo da auga (CSC, CMCT) 

 Sabe recoñecer os océanos e principais mares do mundo (CSC) 

 Coñece e comprende o relevo terrestre e as súas formas (CSC, CMCT) 

 Coñece as principais formas de relevo e ríos de Galicia e España (CSC) 
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 Coñece o sistema sociopolítico de España, a democracia e a monarquía (CSC) 

 Distingue os distintos elementos da organización territorial de España, os concellos e as 

comunidades autónomas (CSC) 

 Comprende o concepto de historia e coñece as súas principais etapas e características 

básicas (CSC) 

 Coñece distintos elementos da Idade antiga na Península ibérica (CSC) 

 Coñecer as principais características da civilización romana, cos casos particulares de 

Hispania e Gallaecia (CSC) 

 

Estratexias e criterios de cualificación, procedementos e instrumentos 

de avaliación 

As notas dos controis e probas serán o criterio de cualificación fundamental, se ben na nota numérica final 

influirán aspectos como o caderno, o traballo en clase e a actitude e comportamento xerais.  

Dita nota numérica aínda podería ser modificada tendo en conta criterios como a diversidade da clase, a 

emotividade do/da alumno/a ou as condicións xerais de promoción na clase. É en función destes últimos aspectos 

que non somos partidarios de establecer porcentaxes de influencia na nota final dos criterios ao principio sinalados. 
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ÁREA DE PLÁSTICA 

Remitímonos neste apartado e para a xeneralidade do alumnado, ao Proxecto das Seccións Bilingües 

existente no centro. Para o caso d@s alumn@s que non forman parte do proxecto, e con independencia da 

coordinación entre @s titor@s e o/a responsable do Proxecto das Seccións Bilingües, presentamos a seguinte 

programación da área. 

Objetivos por Competencias 

 Propiciar situaciones creativas diversas a partir de la lectura comprensiva de textos (CCL, CCEC) 

 Desarrollar situaciones creativas diversas a partir de la reflexión y análisis de los mensajes orales propios y 

de los demás (CCL, CCEC) 

 Formar un juicio crítico a partir del análisis de las distintas creaciones artísticas (CCL, CCEC, CSIEE) 

 Descubrir otros medios y culturas (CCL, CCEC, CSC) 

 Representar e interpretar la realidad mediante los distintos elementos matemáticos (CCEC, CMCT) 

 Desarrollar la percepción y representación del espacio físico en el que tiene lugar la vida en general, y la 

humana en particular (CCEC, CSC, CMCT) 

 Utilizar los recursos tecnológicos apropiados para la asimilación de los contenidos del área (CCEC, CD) 

 Respetar las diferencias individuales a través de los distintos gustos plásticos (CCEC, CSC) 

 Tener una actitud constructiva, solidaria y responsable en las tareas propuestas (CCEC, CSC) 

 Valorar las manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural (CCEC, CSC) 

 Conocer algunas de las principales corrientes estéticas (CCEC, CSC) 

 Desarrollar diferentes recursos y técnicas de representación artística como forma de mejoría intelectual 

(CCEC, CAA, CSIEE) 

 Valorar la lengua como recurso artístico, por medio de la poesía (CCEC, CCL) 

 Planificar los procesos necesarios para alcanzar los resultados deseados (CCEC, CAA, CSIEE) 

 Potenciar la motivación de uno mismo, así como la autoconfianza y el gusto por aprender (CAA; CSIEE) 

 Formular diversas preguntas ante una misma situación de cara a la diversificación de estrategias, buscando 

la mejor solución posible (CAA, CSIEE) 

 Obtener información en distintos soportes (CAA, CSIEE) 

 Respetar los aportes de los demás (CSIEE, CSC) 

 Desarrollar el espíritu de superación en los proyectos personales y de grupo (CSIEE, CSC) 

 Desarrollar el espíritu crítico en el análisis de la información (CSIEE, CAA) 

 Saber expresar las opiniones propias para la consecución de un trabajo cooperativo eficaz (CSIEE, CAA, 

CSC) 

 Aceptar con sinceridad las limitaciones personales para mejorar la imagen personal y la autoestima (CSIEE, 

CAA, CSC) 

Secuencia de Contenidos por bloques. Temporalización 
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1. Observación plástica 

 Elementos básicos del lenguaje plástico y visual: linea, color, textura y forma. 

 Formas naturales y artificiales del entorno. Formas geométricas básicas. 

 Esquematización de formas complejas por síntesis o eliminación. Busca de posibilidades. 

 Concepto intuitivo de perspectiva. 

 La proporción 

 Proporcionalidad: sombras chinas.  

 Imagen fija y en movimiento. Representaciones bidimensionales y tridimensionales. Imagenes 

secuenciadas. 

2. Expresión plástica 

 Cuerpos geométricos básicos: características. Los polígonos regulares y el volumen. Juegos geométricos: el 

tangram. 

 El “collage” 

 Técnicas de dos dimensiones (dibujo, pintura) y de tres dimensiones (escultura, modelado). 

 Colores primarios y secundarios, fríos y cálidos. 

 Posibilidades plásticas y expresivas del propio cuerpo. 

Temporalización 

Los contenidos anteriores se estructurarán quincenalmente. Se tendrá en cuenta una flexibilización al 

respecto en el caso particular de cada aula, en función de su diversidad, y en función también de las tareas que 

se realicen en coordinación con otros equipos docentes (extraescolares, etc.) 

Criterios de evaluación en relación a las CC 

 Apreciar la utilización de recursos expresivos que comuniquen ideas, sentimientos y vivencias (CCL, 

CCEC)) 

 Aplicar conceptos matemáticos en las realizaciones artísticas (orden, medidas, figuras geométricas…) 

(CMCT, CCEC) 

 Valorar la capacidad de observación de los elementos plásticos y visuales de animales, plantas y objetos 

del entorno (CCEC, CMCT, CSC) 

 Valorar elementos como el punto de vista del observador, la amplitud del plano, el contenido, etc., a través 

de la observación del entorno (CCEC, CMCT, CSC) 

 Utilizar software en la creación artística a nivel básico (dibujos elementales, coloreado de formas…) (CD, 

CCEC) 

 Comprobar la capacidad de participación en acciones colectivas de interpretación y representación plásticas 

(CCEC, CSC) 

 Comprobar la capacidad de discriminar formas en una imagen dada (CCEC) 

 Evaluar la transformación imaginativa de la realidad a través del lenguaje plástico (CCEC) 
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 Realizar representaciones teatrales con invención de argumentos, personajes y situación (CCEC) 

 Evaluar la capacidad de búsqueda de posibilidades expresivas de objetos diversos (CCEC) 

 Evaluar la sintetización y orden de las ideas clave que resumen una historia o representación (CAA, CCEC) 

 Evaluar el dominio de la coordinación visomotriz en los trabajos manuales (CCEC, CSIEE) 

 Valorar la elección de técnicas, materiales e instrumentos en las representaciones plásticas (CCEC, CSIEE) 

 Comprobar la secuenciación, atendiendo al orden en que se presentan, de mensajes e instrucciones 

visuales (CCEC, CSIEE) 

 Comprobar la capacidad de invención de argumentos y de búsqueda de los medios para la representación 

artística (CCEC, CSIEE) 

 

Estándares de aprendizaje evaluables en relación con las CC 

 Aprecia la utilización de recursos expresivos que comuniquen ideas, sentimientos y vivencias (CCL, CCEC)) 

 Aplica conceptos matemáticos en las realizaciones artísticas (orden, medidas, figuras geométricas…) 

(CMCT, CCEC) 

 Valora la capacidad de observación de los elementos plásticos y visuales de animales, plantas y objetos del 

entorno (CCEC, CMCT, CSC) 

 Valora elementos como el punto de vista del observador, la amplitud del plano, el contenido, etc., a través 

de la observación del entorno (CCEC, CMCT, CSC) 

 Utiliza software en la creación artística a nivel básico (dibujos elementales, coloreado de formas…) (CD, 

CCEC) 

 Comprueba la capacidad de participación en acciones colectivas de interpretación y representación 

plásticas (CCEC, CSC) 

 Comprueba la capacidad de discriminar formas en una imagen dada (CCEC) 

 Evalúa la transformación imaginativa de la realidad a través del lenguaje plástico (CCEC) 

 Realiza representaciones teatrales con invención de argumentos, personajes y situación (CCEC) 

 Evalúa la capacidad de búsqueda de posibilidades expresivas de objetos diversos (CCEC) 

 Evalúa la sintetización y orden de las ideas clave que resumen una historia o representación (CAA, CCEC) 

 Evalúa el dominio de la coordinación visomotriz en los trabajos manuales (CCEC, CSIEE) 

 Valora la elección de técnicas, materiales e instrumentos en las representaciones plásticas (CCEC, CSIEE) 

 Comprueba la secuenciación, atendiendo al orden en que se presentan, de mensajes e instrucciones 

visuales (CCEC, CSIEE) 

 Comprueba la capacidad de invención de argumentos y de búsqueda de los medios para la representación 

artística (CCEC, CSIEE) 

 

Indicadores de logro evaluables en relación con las CC 

 Utiliza recursos expresivos que comunicanideas, sentimientos y vivencias (CCL, CCEC) 

 Aplica conceptos matemáticos en las realizaciones artísticas (orden, medidas, figuras geométricas…) 

(CMCT, CCEC) 
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 Aprecia los elementos plásticos y visuales de animales, plantas y objetos del entorno, desarrollando la 

capacidad de observación (CCEC, CMCT, CSC) 

 Desarrolla la apreciación de elementos como el punto de vista del observador, la amplitud del plano, el 

contenido, etc., a través de la observación del entorno (CCEC, CMCT, CSC) 

 Utiliza software en la creación artística (dibujos elementales, coloreado de formas…) (CD, CCEC) 

 Desarrolla la capacidad de participación en acciones colectivas de interpretación y representación plásticas 

(CCEC, CSC) 

 Amplía la capacidad de discriminar formas en una imagen dada (CCEC) 

 Realiza representaciones teatrales con invención de argumentos, personajes y situación (CCEC) 

 Analiza las posibilidades expresivas de objetos diversos (CCEC) 

 Sintetiza y ordena las ideas clave que resumen una historia o representación (CAA, CCEC) 

 Desarrolla la coordinación visomotriz en los trabajos manuales (CCEC, CSIEE) 

 Evalúa la elección de técnicas, materiales e instrumentos en las representaciones plásticas (CCEC, CSIEE) 

 Tiene en cuenta la secuenciación, atendiendo al orden en que se presentan, de mensajes e instrucciones 

visuales (CCEC, CSIEE) 

 

Mínimos exigibles en relación con las CC y aprendizajes imprescindibles 

para la adquisición de las competencias en caso de una educación no 

presencial 

 Evaluar la transformación imaginativa de la realidad a través del lenguaje plástico (CCL, CCEC, CSC, 

CMCT, CAA, CSIEE) 

 Valorar la elección de técnicas, materiales e instrumentos en las representaciones plásticas (CCEC, CD) 

 Evaluar el dominio de la coordinación visomotriz en los trabajos manuales (CCEC, CSIEE) 

 Comprobar la capacidad de participación en acciones colectivas de interpretación y representación plásticas 

(CCEC, CSC, CSIEE) 

 

Estrategias y criterios de calificación, procedimientos e instrumentos 

de evaluación 

La observación directa del trabajo de clase, su conclusión y técnicas empleadas en su realización, así como 

la actitud sostenida a lo largo de aquél, serán los criterios de calificación a tener en cuenta, siempre contando con 

una flexibilización en los objetivos propuestos, ante condicionantes motrices o coyunturales de la clase. 
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ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Obxectivos por Competencias 

 Afondar no autocoñecemento persoal (CSIEE) 

 Comprender as capacidades e necesidades propias (CSIEE) 

 Contribuír a se formar o autoconcepto (CAA, CSC) 

 Contribuír ao control das emocións desde o control do pensamento (CSIEE, CAA) 

 Potenciar o sentido de responsabilidade (CSIEE) 

 Ser capaz de adquirir compromisos adecuados ás idades dos alumnos (CSC) 

 Saber valorar na xusta medida o feito de cometer erros (CSIEE, CAA) 

 Contribuír ao control das frustracións como xeito de mellora do autoconcepto (CSIEE) 

 Potenciar a capacidade de iniciativa e autonomía persoais de cara ao logro de creacións propias útiles 

(CSIEE, CCEC, CMCT) 

 Desenvolver unha maior habilidade comunicativa ao través de elementos da comunicación non verbais 

como o ton de voz ou o dominio do espazo comunicativo (CCL, CSC) 

 Saber escoitar, preguntar e argumentar como xeito de alcanzar unha actitude construtiva nos procesos de 

aprendizaxe e integración social positiva (CAA, CSC) 

 Desenvolver elementos que favorecen a comunicación, como a empatía, o altruísmo, a tolerancia e a 

valoración do outro ou as condutas solidarias (CSC) 

 Ter unha actitude de busca continua do mellor argumento (CSIEE, CCL) 

 Respectar os elementos implicados nas relacións persoais debidos a diferencia de sexo (CSC) 

 Desenvolver actitudes viarias construtivas, solidarias e de respecto (CSC) 

 Desenvolver o sentido de cooperación, respecto ás normas e de resolución de conflitos, de cara unha 

potenciación da convivencia social (CSC) 

Secuencia de Contidos por bloques. Temporalización 

1. A identidade e a dignidade da persoa 

 O autocoñecemento: características persoais, capacidades, necesidades e ideas propias 

 O autoconcepto 

 O pensamento e as emocións 

 O autocontrol 

 A responsabilidade 

 O compromiso 

 Valoración dos erros 

 A frustración 
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 A iniciativa e autonomía persoais e as creacións 

2. A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 

 Habilidades comunicativas. Elementos da comunicación non verbais: ton de voz, emprego do espazo… 

 Escoitar, preguntar, argumentar 

 Elementos que favorecen a comunicación: empatía, altruísmo, tolerancia e valoración do outro, as condutas 

solidarias… 

 A busca  do mellor argumento 

3. A convivencia e os valores sociais 

 As diferenzas de sexo 

 Educación viaria 

 Cooperación, normas e resolución de conflitos 

Temporalización 

Os contidos anteriores estructuraranse quincenalmente. Terase en conta unha flexibilización ao respecto 

no caso particular de cada aula en función da súa diversidade. 

Criterios de avaliación en relación ás CC 

 Afondar no autocoñecemento persoal (CSIEE) 

 Comprender as capacidades e necesidades propias (CSIEE) 

 Desenvolver o autoconcepto (CAA, CSC) 

 Controlar as emocións desde o control do pensamento (CSIEE, CAA) 

 Potenciar o sentido de responsabilidade (CSIEE) 

 Ser capaz de adquirir compromisos adecuados ás idades dos alumnos (CSC) 

 Valorar na xusta medida o feito de cometer erros (CSIEE, CAA) 

 Controlar as frustracións como xeito de mellora do autoconcepto (CSIEE) 

 Potenciar a capacidade de iniciativa e autonomía persoais de cara ao logro de creacións propias útiles 

(CSIEE, CCEC, CMCT) 

 Desenvolver unha maior habilidade comunicativa ao través de elementos da comunicación non verbais 

como o ton de voz ou o dominio do espazo comunicativo (CCL, CSC) 

 Saber escoitar, preguntar e argumentar como xeito de alcanzar unha actitude construtiva nos procesos de 

aprendizaxe e integración social positiva (CAA, CSC) 

 Desenvolver elementos que favorecen a comunicación, como a empatía, o altruísmo, a tolerancia e a 

valoración do outro ou as condutas solidarias (CSC) 

 Ter unha actitude de busca continua do mellor argumento (CSIEE, CCL) 

 Respectar os elementos implicados nas relacións persoais debidos a diferencia de sexo (CSC) 
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 Desenvolver actitudes viarias construtivas, solidarias e de respecto (CSC) 

 Desenvolver o sentido de cooperación, respecto ás normas e de resolución de conflitos, de cara unha 

potenciación da convivencia social (CSC) 

 

Estándares de aprendizaxe avaliables en relación coas CC 

 Afonda no autocoñecemento persoal (CSIEE) 

 Comprende as capacidades e necesidades propias (CSIEE) 

 Forma o autoconcepto (CAA, CSC) 

 Controla as emocións desde o control do pensamento (CSIEE, CAA) 

 Desenvolve sentido de responsabilidade (CSIEE) 

 É capaz de adquirir compromisos adecuados ás idades dos alumnos (CSC) 

 Valora na xusta medida o feito de cometer erros (CSIEE, CAA) 

 Controla as frustracións como xeito de mellora do autoconcepto (CSIEE) 

 Mellora a capacidade de iniciativa e autonomía persoais de cara ao logro de creacións propias 

útiles (CSIEE, CCEC, CMCT) 

 Desenvolve unha maior habilidade comunicativa ao través de elementos da comunicación non 

verbais como o ton de voz ou o dominio do espazo comunicativo (CCL, CSC) 

 Escoitar, pregunta e argumenta como xeito de alcanzar unha actitude construtiva nos procesos de 

aprendizaxe e integración social positiva (CAA, CSC) 

 Desenvolve elementos que favorecen a comunicación, como a empatía, o altruísmo, a tolerancia e 

a valoración do outro ou as condutas solidarias (CSC) 

 Ten unha actitude de busca continua do mellor argumento (CSIEE, CCL) 

 Respecta os elementos implicados nas relacións persoais debidos a diferencia de sexo (CSC) 

 Desenvolve actitudes viarias construtivas, solidarias e de respecto (CSC) 

 Desenvolve o sentido de cooperación, respecto ás normas e de resolución de conflitos, de cara 

unha potenciación da convivencia social (CSC) 

 

Indicadores de logro avaliables en relación coas CC 

 Afonda no autocoñecemento persoal, ao través do desenvolvemento de actitudes de reflexión 

(CSIEE) 

 Comprende as capacidades e necesidades propias, mediante actitudes activas e participativas 

nos traballos levados a cabo, como diálogos, investigacións… (CSIEE) 

 Forma o autoconcepto, mediante a reflexión sobre a súa participación nas distintas actividades 

sociais e de clase (CAA, CSC) 

 Controla as emocións desde o control do pensamento ante vivencias sociais e de clase (CSIEE, 

CAA) 
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 Desenvolve sentido de responsabilidade, mediante a toma de conciencia sobre o traballo propio: 

de clase, na casa… (CSIEE) 

 É capaz de adquirir compromisos adecuados ás idades dos alumnos, no seo das relacións sociais 

de clase e de centro: reunións para resolución de problemas ou conflitos, etc. (CSC) 

 Valora na xusta medida o feito de cometer erros, a partir dos traballos realizados na clase ou na 

vida cotiá (CSIEE, CAA) 

 Controla as frustracións, a partir dos traballos realizados na clase ou nas relacións sociais da vida 

cotiá, como xeito de mellora do autoconcepto (CSIEE) 

 Mellora a capacidade de iniciativa e autonomía persoais de cara ao logro de creacións propias 

útiles, a aplicar no desenvolvemento dos distintos traballos propostos na clase (CSIEE, CCEC, 

CMCT) 

 Desenvolve unha maior habilidade comunicativa ao través de elementos da comunicación non 

verbais como o ton de voz ou o dominio do espazo comunicativo, no seo das relacións sociais da 

clase, no centro ou na vida cotiá (CCL, CSC) 

 Escoita, pregunta e argumenta como xeito de alcanzar unha actitude construtiva nos procesos de 

aprendizaxe e integración social positiva (CAA, CSC) 

 Desenvolve elementos que favorecen a comunicación nas súas relacións de clase, no centro ou 

na vida cotiá, como a empatía, o altruísmo, a tolerancia e a valoración do outro ou as condutas 

solidarias (CSC) 

 Ten unha actitude de busca continua do mellor argumento en actividades de diálogo ou debate 

(CSIEE, CCL) 

 Respecta os elementos implicados nas relacións persoais debidos a diferencia de sexo nas 

distintas actividades de clase ou no contexto das súas relacións sociais de clase, no centro ou na 

vida cotiá (CSC) 

 Desenvolve actitudes viarias construtivas, solidarias e de respecto, nos seus desprazamentos pola 

aula, centro e vida cotiá (CSC) 

 Desenvolve o sentido de cooperación, respecto ás normas e de resolución de conflitos, de cara 

unha potenciación da convivencia social, na aula, no centro e na súa vida cotiá (CSC) 

 

Mínimos esixibles en relación ás CC e aprendizaxes imprescindibles para a 

adquisición das competencias no caso dunha educación non presencial 

 Afonda no autocoñecemento persoal (CSIEE) 

 Desenvolve o autoconcepto (CAA, CSC) 

 Controla as emocións desde o control do pensamento (CSIEE, CAA) 

 Potencia o sentido de responsabilidade (CSIEE) 

 É capaz de adquirir compromisos adecuados ás idades dos alumnos (CSC) 

 Valora na xusta medida o feito de cometer erros (CSIEE, CAA) 
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 Controla as frustracións como xeito de mellora do autoconcepto (CSIEE) 

 Potencia a capacidade de iniciativa e autonomía persoais de cara ao logro de creacións propias 

útiles (CSIEE, CCEC, CMCT) 

 Sabe escoitar e preguntar como xeito de alcanzar unha actitude construtiva nos procesos de 

aprendizaxe (CAA, CSC) 

 Respecta os elementos implicados nas relacións persoais debidos a diferencia de sexo (CSC) 

 Desenvolve o sentido de cooperación, respecto ás normas e de resolución de conflitos, de cara 

unha potenciación da convivencia social (CSC) 

 

Estratexias e criterios de cualificación, procedementos e instrumentos 

de avaliación 

A observación directa do traballo de clase, a implicación nel e a mostra de actitudes apropiadas como a 

escoita, serán os criterios de cualificación a ter en conta, sempre contando cunha flexibilización nos obxectivos 

propostos, ante condicionantes coxunturais da clase. 
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7. ACTIVIDADES:ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E OS REFORZOS PARA 

LOGRAR DITA RECUPERACIÓN. 

Realizaranse as actividades e exercicios contemplados nas programacións diarias de aula (exercicios dos libros 

de texto, fichas, actividades lúdicas ou ligadas ao uso das TIC –editores de texto, follas de cálculo, deseño gráfico…-

), máis as ligadas as celebracións do centro e contempladas na Programación xeral anual, sen menoscabo das que 

podan xurdir ao longo do curso e consideremos adecuadas desde o punto de vista didáctico. 

Tendo en conta os distintos ritmos de aprendizaxe encontrados ao longo das diferentes fases do proceso de 

avaliación (inicial e seguimento), elaboraranse actividades de recuperación e reforzo, e ampliación, a aplicar nos 

momentos oportunos (final de cada unidade e avaliación). 

Estas actividades e materiais consistirán en:  

 Enquisas ou charlas, á parte da observación diaria do/a mestre/a na aula, como paso previo para detectar 

necesidades. 

 Fichas adaptadas aos distintos niveis detectados, ben escritas, seleccionadas entre os textos dos que se 

dispoña ou elaboradas polo/a propio/a mestre/a, ben ao través de medios interactivos, en relación neste último 

sentido coa integración das TIC no quefacer docente habitual. 

 Xogos didácticos presentes na aula ou por medio de recursos interactivos. 

Nestas actividades, manexaranse distintos tipos de agrupamento na aula, en relación coa importancia da 

educación emocional, e utilizaranse metodoloxías dinámicas, participativas ou de carácter lúdico. Será necesario 

tamén contar cunha colaboración e efectiva coordinación cos/coas mestres/as especialistas que imparten na aula ou 

se dedican aos casos con necesidades específicas de apoio educativo (PT, AL, apoio de nivel). Neste sentido 

prevese para este curso 2021-22 o funcionamento no nivel do programa ARCO. 

 

8. METODOLOXÍA DIDÁCTICA (COÑECEMENTOS PREVIOS, PREVISIÓN DE 

DIFICULTADES, VINCULACIÓN CON OUTRAS MATERIAS, PROGRAMAS 

TRANSVERSAIS…), EN RELACIÓN COAS CC 

 O método será activo e globalizado, tentando integrar a todos os nenos e nenas na dinámica xeral da aula ao 

través da súa participación continua na clase, e no que as distintas áreas teñan cabida na consecución de 

competencias diversas como a lingüística, matemática e científica, social, dixital, cultural, iniciativa persoal e 

aprender a aprender. 

 Neste sentido, fomentarase a participación, dando para elo importancia ás dinámicas de traballo, individuais e 

grupais,considerando neste último caso as esixencias da situación Covid-19, de cara a acadar o respecto 

mutuo e a colaboración entre todos, contribuíndo deste xeito a acadar unha competencia social e cidadá por 

parte do alumnado 

 É importante utilizar unha metodoloxía motivadora, partindo dos seuscoñecementos previos, intereses e 

emocións, demandas e necesidades, nos que basar significativamente o proceso de aprendizaxe. Neste sentido, 

a vinculación entre materias ou a competencia dixital e trato da información xoga un papel básico. A partir 
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desta primeira fase que servirá de diagnose inicial, o mestre poderá facer unha previsión de dificultades de 

cara a poder detectar mellor no final do proceso aqueles aspectos susceptibles de mellora ou con necesidade de 

reforzo. 

 Dado que un dos obxectivos fundamentais a alcanzar é a competencia en sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor, procurarase unha linguaxe sinxela e clara na presentación dos contidos, graduándose as 

actividades na súa dificultade, e facéndose énfase sobre todo nos procedementos e técnicas de aprendizaxe. 

 Atenderase a formación en valores, como parte desa competencia social e cidadá, incluíndose temas 

transversais de contido cívico cara acadar actitudes positivas en aspectos como o coidado do corpo, a 

convivencia e respecto mutuo (aprendizaxe cooperativa, educación viaria, emocional ou non sexista), ou a 

conservación do entorno natural, en relación coa competencias social e cívica e básica en ciencia e tecnoloxía. 

Neste apartado cobran especial significación as medidas de prevención e hixiene esixidas pola situación 

Covid-19 

 Terase en conta tamén a diversidade do grupo de clase, esculcando e tendo presente os posibles diferentes 

ritmos de aprendizaxe, as características evolutivas e os intereses particulares, en relación coa competencia en 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 A colaboración coas familias será tamén, finalmente, outro criterio fundamental á hora de realizar os deseños 

oportunos no proceso de intervención educativa, debido á importancia que ao respecto supoñen os intercambios 

de información, que terán lugar nos días de visita previstos ao efecto. A competencia social e cívica ten que ver 

con este aspecto. 

 

9. AVALIACIÓN: PROCEDEMENTOS, INSTRUMENTOS, AVALIACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN, INFORMACIÓN AO ALUMNADO 

 A avaliación terá en conta calquera aspecto que interveña no proceso de intervención educativa. 

 Por esta razón, a avaliación será de tipo formativo, global e continuo, baseada na observación directa das 

condutas e traballo diario de clase, na propia produción dos nenos (fichas, cadernos, traballos…), e mediante o 

diálogo e a entrevista co propio alumno. 

 Non só se avaliarán conceptos, senón tamén procedementos e actitudes, e elo, tanto na avaliación inicial, 

como na trimestral e final. 

 Nos procesos de avaliación, a colaboración dos titores co profesorado de pedagoxíaterapéutica nos casos 

dos nenos e nenas que reciben a súa intervención, será fundamental. 

 ¿QUE AVALIAMOS? 

 Avaliamos as persoas implicadas no proceso educativo. 

 A consecución dos obxectivos. 

 A organización do espazo, do tempo e dos recursos materiais. 

 A adecuación das programacións aos nenos. 

 ¿COMO AVALIAMOS? 

 Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e indicadores de logro, e mínimos esixibles ou, tendo 

en conta a situación Covid-19, aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das competencias no 

caso dunha educación non presencial, recollen as aprendizaxes básicas que deben alcanzar os alumnos ao 

final da etapa en cada unha das áreas. 
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 Instrumentos: diario do profesor, escalas de observación, entrevistas, xogo, producións dos alumnos... 

 ¿CANDO AVALIAMOS? 

- Inicial. Ao comezo do nivel ou da unidade 

- Formativa. Revisión do diario de clase. 

- Sumativa. Ao final de cada unidade, trimestre ou nivel. 

 

  A avaliación entendida deste modo é un proceso formativo para o profesor que permite recoller a 

información para despois ser utilizada para a orientación do proceso de ensino-aprendizaxe. Levaremos a cabo 

unha avaliación inicial, continua e final para analizar todo o proceso: as persoas implicadas, os recursos e a 

organización, a consecución de obxectivos. Establecemos como principal técnica do proceso avaliador a 

observación directa e sistemática. O propósito da avaliación é a de mellorar aqueles aspectos que foron 

obstáculo, que estiveron mal definidos ou que presentaron dificultades para alcanzar os obxectivos propostos. 

  Formularémonos os seguintes interrogantes: respecto aos obxectivosecontidos traballados: foron 

adecuados?, foron excesivos?, logrouse o que se pretendía? En canto ás actividades: conseguín a participación 

de alumnos e adultos implicados?, foi adecuado o número de actividades realizadas?, foron orixinais ou 

repetitivas?. Respecto aos recursos: foron adecuados, suficientes ou escasos? Referido ás familias: logrouse a 

súa implicación?, cal foi o seu grao de implicación? Respecto a nosa propia actitude como mestres: souben 

descubrir e aproveitar os coñecementos previos dos alumnos?, fun capaz de suscitar o conflito cognitivo?, 

ofrecín ao neno a oportunidade de solucionar o conflito? Atendendo á metodoloxía: foi a axeitada?, por que?, en 

que favoreceu o desenvolvemento concreto desta Unidade Didáctica? En relación á atención á diversidade: foi 

suficiente a atención ás n.e.e.? En canto aos temas transversais: introducíronse correctamente?, conseguín 

sensibilizar ao alumnado? 

 

AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN 

 Para avaliar a propia programación discutiraseno equipo docente de nivel se cumpre os obxectivos, e se 

os contidos se adaptan aos obxectivos. 

 Faranse test de opinión persoal e cuestionarios aos alumnos. 

 Levarana a cabo ao final de cada curso, os profesores de nivel.  

 Terase en conta tanto a consecución dos obxectivos por parte do alumno como as aprendizaxes que o 

mesmo acade nas competencias básicas. 

 Na medida en que na Avaliación Final se cumpran os obxectivos propostos na área para a maioría dos 

alumnos, determinarase a modificación ou non da programación proposta no nivel. 

 As conclusións incluiranse na Memoria Final Anual. As posibles modificacións,  incorporaranse na 

Programación Xeral Anual que se realizará ao principio do seguinte curso escolar. 

 

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO 

Os alumnos manteranse informados dos seus progresos tanto a nivel académico como noutros 

aspectos mediante os resultados das probas obxectivas, información persoal e pola información dada aos país.  

A comezos do curso informarase ao alumnado e aos pais dos contidos e obxectivos das materias; así 

coma dos sistemas de avaliación a seguir. 
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 Cando menos trimestralmente os titores informarán aos país ou titores legais dos procesos de avaliación 

individualizada de cada alumno, canto á consecución dos obxectivos establecidos e dos progresos e 

dificultades encontradas. 

 

10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 O material de traballo de clase constará de: 

- Libros de texto de matemáticas, linguas galega e castelá e ciencias naturais e sociais, da 

editorial SM 

- Libros individuais de lectura propios e os que se xulguen adecuados da biblioteca escolar, á que 

se acudirá regularmente con fins concretos de traballo, pero tamén perseguindo o obxectivo 

xeral de uso. 

- Fichas elaboradas polo equipo de nivel de profesores, con contidos de reforzo, ampliación, 

repaso, etc. 

- Material instrumental fundamental: lapis, bolígrafos azul e/ou negro e vermello para as 

correccións, pinturas, ceras, plastilina, papel de seda, papel charol, cartolinas, xogo de regra, 

cartabón e escuadro, e cadernos de unha liña para as linguas e ciencias naturais e sociais, e 

cuadriculado para matemáticas.Todo este material poderá ser compartido, atendendo á 

nova casuística derivada do Protocolo de Adaptación ao Contexto Covid-19 para este 

curso 2021-22. 

- Xogos de lecto-escritura, puzles, crebacabezas, ábacos, moedas, etc. 

- Utilización do ordenador e soportes dixitais e audiovisuais, coas medidas hixiénicas 

pertinentes establecidas no Protocolo e Plan de Adapatación á situación Covid-19, para 

fomentar o coñecemento realizando actividades complementarias da aula en lectura, cálculo, 

atención, observación, etc. 

- Organizarase unha saída de fin de curso, e proponse a asistencia a teatro en inglés. Ao longo do 

curso poderá xurdir a idoneidade de realizar outras saídas complementarias fora do centro, no 

entorno próximo ou fora del, para afianzar os contidos traballados e favorecer o 

desenvolvemento das competencias básicas.Este aspecto dependerá da evolución que a 

situación Covid-19 teña. 

 

11. TEMPORALIZACIÓN 

HORARIO DO 4º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Os horarios sérvennos para tomar conciencia da regularidade das actividades, terá un grado 

mínimo de flexibilidade para os imprevistos que poidan xurdir tales coma conmemoracións, ritmos 

individuais dos nenos..., e deberá adaptarse ás continxencias establecidas no Plan de Adaptación á 

situación Covid-19 do curso 2021/2022. 



 

 
67 

Os contidos, estruturaranse ó longo do curso en 12 unidades en matemáticas, nas linguas galega 

e castelá, 6 en ciencias sociais e 6 en ciencias naturais, e partindo dunha flexibilización nos contidos de 

Valores sociais e cívicos. Correspóndense 4 unidades por trimestre en matemáticas e nas linguas e 2 nas 

ciencias. 

No mes de setembro farase un repaso dos contidos do curso anterior que nos servirá como 

avaliación inicial do alumnado. 

MATERIAS NÚMERO DE SESIÓNS POR SEMANA 

LINGUA GALEGA 4 SESIÓNS 

LINGUA CASTELÁ 4 SESIÓNS 

MATEMÁTICAS 4 SESIÓNS + 1 DE REFORZO 

CIENCIAS NATURAIS 2 SESIÓNS 

CIENCIAS SOCIAIS 2 SESIÓNS 

VALORES 1 SESIÓN 

PLÁSTICA 1 SESIÓN 

 

Distribución das sesións Horario Setembro - Xuño 

1ª SESIÓN 8:45h. – 9:40h. 

2ª SESIÓN 9:40h. – 10:35h. 

3ª SESIÓN 10:35h. – 11:30h. 

RECREO 11:30h. – 12:00h 

4ª SESIÓN 12:00H. – 12:55h. 

5ª SESIÓN 12:55h. – 13:45h. 

 
 

12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 A atención á diversidade debe ser entendida como o conxunto de actuacións 

educativas, adaptacións ao currículo, medidas organizativas, apoios e reforzos que un centro 

deseña, selecciona e pon en práctica para proporcionar, tanto ao conxunto do alumnado do 

centro a resposta máis axustada ás súas necesidades educativas xerais e particulares, como 

ás propias dificultades que pode supoñer o ensino de certas áreas ou materias, intentando 

previr posibles dificultades de aprendizaxe. Medidas, en definitiva, dirixidas a dar resposta ás 

diferentes capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses, situacións 

sociais, culturais, lingüísticas e de saúde do alumnado. 

Para as actuacións anteriormente referidas, contextualizadas na realidade do noso centro, 

dirixirémonos á documentación que a continuación se enumera: 

 Plan Xeral de Atención á Diversidade 
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 Plan de Orientación e Acción Titorial 

 Plan de Acollida para o alumnado procedente do estranxeiro. 

Ademais tomarase como referente normativo a seguinte lexislación: 

 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE-LOMCE, texto consolidado). 

 Real Decreto 943/2003 polo que se regulan as condicións para flexibilizar a duración 

dos diversos niveis e etapas do sistema educativos para os alumnos sobredotados 

intelectualmente. 

 Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 229/2011, de 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, de 3 de maio, de 

educación.  

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas 

ensinanzas de réxime xeral.  

 Orde do 28 de outubro de 1996, pola que se regulan as condicións e o procedemento 

para flexibilizar o período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades 

educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual. 

 Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos 

alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas 

de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do 

ditame de escolarización.  

 Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo 

Decreto 120/1998.  

 Orde do 27 de decembro de 2002 polaque se establecen as condicións e criteriospara 

a escolarización en centros sostidoscon fondos públicos do alumnado de ensinonon 

universitario con necesidades educativasespeciais.  

 Orde de 20 de febreiro de 2004 polaque se establecen as medidas de 

atenciónespecífica ao alumnado procedente doestranxeiro.  

 Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado 

que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

En todo momento serán tidas en conta as características evolutivas individuais de aprendizaxe de cada un dos 

nenos e nenas, cara adoptar as medidas oportunas. 

A concepción da escola como grupo humano implica aceptar a diversidade de alumnos e alumnas que integran e 

enriquecen a labor educativa. Esta aceptación supón unha análise e reflexión constante sobre o grupo, aceptando 

os distintos intereses, capacidades e necesidades.  

Partimos do principio de normalización educativa. Contaremos en todo momento cos nenos/as que precisen 

dunha resposta diferenciada, reflexada nun conxunto de accións graduais que teñen a súa orixe nas medidas de 

atención á diversidade. 

Utilizaremos estratexias de Reforzos Educativos (modificación dos elementos non prescriptivos do currículo), e 

en caso necesario, extraordinaciamente, ACIS. As nosas actuacións estarán coordinadas en todo momento co 

departamento de orientación e en caso necesario polo equipo de orientación específico. 

As nosas intervencións educativas parten de actitudes positivas, realistas e flexibles.  

Como obxectivos prioritarios destacaremos os seguintes: 
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- Potenciar a autonomía persoal. 

- Favorecerer a participación activa dentro da comunidade educativa. 

- Atender a súa individualización e sociabilización. 

- Planificar actividades de aprendizaxe. 

- Establecer ritmos de traballo adaptados ás posibilidades de cada un. 

- Seleccionar procedementos e instrumentos axeitados para a súa avaliación. 

 Á parte do carácter global da intervención educativa, e da socialización ao través da importancia do traballo de 

grupo, a atención dos alumnos e alumnas deberá ser por parte do titor o máis individualizada posible cara a 

detección das ditas características evolutivas, e a consecuente mellor adaptación posible do individuo ao ritmo xeral 

da clase. 

 De non se lograr esto último, proporase aos alumnos que o necesitaren para que reciban na medida do posible 

reforzo educativo, ben dentro da aula, ben por parte do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica. 

 Os casos máis preocupantes serán propostos para revisión por parte do departamento de orientación para, en 

comunicación coas familias, e previa autorización súa, poder crear as estratexias de intervención necesarias e/ou 

adecuadas. 

 

PROGRAMA/ACTIVIDADES DE REFORZO E RECUPERACIÓN DE PENDENTES 

 No caso dos alumnos que teñan algunha área pendente, facilitaráselle a posibilidade de acadar os obxectivos 

mínimos según determine a lei. 

Cando o equipo docente e o departamento de orientación consideren oportuno, o alumno/a recibirá reforzo 

educativo que pode ser dentro da aula ou saíndo dela como medida de atención á diversidade. 

  Cando os alumnos non superen os contidos mínimos na área, aplicaránselle actividades de reforzo e/ou 

recuperación. 

13. ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

Unha vez que un neno/a repetira curso no anterior nivel, o/atitor/a xunto co equipo de orientación poden 

decidir a necesidade de que se lle faga unha Adaptación Curricular Individualizada. Esta necesidade quedará 

plasmada na avaliación final do curso anterior onde se marcarán as pautas da mesma. 

Dita adaptación curricular individualizada elaborarase, si é posible, no primeiro trimestre do seguinte curso 

baseándose na observación do neno/a, nos informes psicopedagóxicos do equipo de orientación e as pautas que 

foron fixadas polo titor/a do curso anterior na avaliación final. Unha vez posta en práctica esta A.C.I. será revisada 

para unha posible ampliación ou revisión segundo os logros, ou non, dos obxectivos.  

14.  EDUCACIÓN EN VALORES. MEDIDAS DE HIXIENE E PREVENCIÓN NA 

SITUACIÓN COVID-19 

Tal e como establece a LOE e o decreto 374/96, á parte da propia área de Valores sociais e cívicos, a 

educación en valores non se trata de contidos que se traballen de maneira ocasional, senon de valores 
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que achegan a escola á vida real e favorecen o desenvolvemento integral da persoa, contribuíndose 

deste xeito de forma sobranceira ao desenvolvemento da competencia social. Levaranse a cabo 

transversalmente nas distintas asignaturas ou na asemblea de clase ao través de actividades do tipo 

debate, diálogo, torbellino de ideas.... 

Entre outros trataremos temas do seguinte tipo:educación moral e para a Paz, coeducación, educación 

para a saúde, ambiental, para o consumo, intercultural, lecer e tempo libre..., actividades que son de 

centro e que figuran na Programación xeral anual, á que nos remitimos neste sentido. 

No presente curso cobran especial significación os valores relacionados coas medidas de 

hixiene e prevención da situación Covid-19. Serán traballados transversalmente de igual xeito aos 

anteriormente citados, empregando instrumentos e procedementos como videos, fichas, pictogramas, 

diálogos e postas en común, etc. 

 

15. RELACIÓN FAMILIA-ESCOLA 

A familia é o primeiro contexto socializador dos nenos (primeiras emocións, hábitos, aprendizaxes,…). A relación 

entre escola e familia é moi importante durante todo o curso dado que ten como obxectivo a educación do neno, e 

que se apoia en tres pilares básicos: razóns sociolóxicas (as familias sufren procesos de adaptación), razóns 

pedagóxicas (aprendizaxes significativas coa colaboración familia-escola) e razóns legais. 

 Podemos distinguir varios motivos para defender esta proposta: 

- Existe un obxectivo común entre familia e escola. 

- Os criterios deben ser homoxéneos. 

- Proporciona seguridade e modelos positivos aos nenos. 

- O intercambio de información é imprescindible. 

- A colaboración dos pais no Centro. Ospais aprenden novas formas de relación cos seus fillos. 

- O labor compensatorio é máis eficaz, profundo e duradeiro. 

 En relación ao intercambio de información destacan: contidos (qué información se quere recibir e 

transmitir). como (evitar tecnicismos),onde e cando (establéceo o equipo docente e os pais deben coñecelo e 

respectalo). A información pode ser: 

1) En torno ao neno (contacto informal diario: entrevista, cuestionario, informe, notas informativas…) 

2) Información de carácter xeral (reunións xerais ou por grupos: información escrita -carteis, circulares, 

folletos…-). 

 A implicación dos pais pode ser sistemática (tarefas de apoio, talleres) ou esporádica (período de 

adaptación, presentación de actividades ou profesións, festas, saídas, confección de disfraces…). 

No curso 2021/22, e en función da situación Covid-19, os medios telemáticos, sen prexuízo dos 

presenciais, terán un papel destacado (correo electrónico, plataforma abalar, plataformas de 

videoconferencias, páxina web do centro e aula virtual). 

 

16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Seguindo a LOMCE (8/2013): 
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-  Unha das finalidades da Educación Primaria é a adquisición das habilidades culturais básicas relativas á 

expresión e comprensión oral e á lectura. 

-  Os alumnos deben desenvolver hábitos de lectura. 

-  A lectura debe traballarse en todas as áreas do currículo. 

-  Co fin de fomentar o hábito de lectura, dedicarase un tempo diario a ela. 

-  Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunha das áreas da etapa, a comprensión lectora e a expresión 

oral e escrita traballaranse en todas as áreas. 

-  Coa finalidade de fomentar o hábito da lectura, os centros elaborarán e aplicarán un proxecto lector que 

asegure como mínimo media hora diaria. 

Por todo iso, resulta necesario establecer un Plan de Lectura que impulse as actividades relativas á promoción e 

práctica da comprensión lectora prevista nos obxectivos, contidos e criterios de avaliación, e ao grao de adquisición 

das competencias básicas correspondentes a cada unha das áreas do currículo, e que favoreza a súa práctica 

diaria por todo o profesorado en todas as áreas dun modo eficaz. 

A lectura é un factor esencial do enriquecemento intelectual e constitúe unha actividade clave na educación por 

ser un dos principais instrumentos de aprendizaxe, cuxo dominio abre as portas a novos coñecementos. Unha 

deficiente aprendizaxe lectora e unha mala comprensión do lido abocan aos alumnos ao fracaso escolar e persoal. 

Por iso, a comprensión lectora, ademais de ser un instrumento de aprendizaxe, é un requisito indispensable para 

que o alumno sinta gusto pola lectura. 

A lectura estará presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o fomento da lectura e o 

desenvolvemento da comprensión lectora serán impulsados, non só desde as áreas de Lingua Galega e Castelá e 

Literatura, senón a través das actividades específicas de todas as áreas. As sesións de lectura non deben 

orientarse, pois, como unha continuación da clase de Lingua Galega e Castelá e Literatura, senón tamén como a 

posta en práctica das súas ensinanzas e han servir para avaliar o nivel de comprensión lectora do alumno. 

Os propósitos da lectura son moi diversos e están sempre ao servizo das necesidades e intereses do lector. 

Lese para obter información, para aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir outras realidades. Todas 

estas finalidades da lectura deberán terse en conta á hora de traballar na aula, e deberán desenvolverse estratexias 

que lle faciliten ao alumno a súa consecución. 

Os obxectivos de que se pretende 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, con arreglo ás medidas establecidas no Plan de Adaptación á situación Covid-19, 

para a busca de información e aprendizaxe, e como fonte de pracer. 

 

Prácticas de fomento da lectura: 

É fundamental que o docente logre transmitir aos seus alumnos o seu entusiasmo para lograr facer lectores 

capaces e motivados. 
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De entre os moitos textos que se poden empregar para a lectura, o conto ocupa un lugar importante na 

formación literaria dos alumnos de Educación Primaria. Os contos, polo seu contido, a súa estrutura e o seu 

vocabulario, son un instrumento fundamental para o desenvolvemento das habilidades lingüísticas, pois cando o 

neno os escoita ou os le aprópiase do seu vocabulario e das súas estruturas lingüísticas e ponas en práctica 

noutras situacións. 

É moi importante a elección dos textos cos que se vai traballar. Estes han ser motivadores e axeitados ao nivel 

dos lectores. Traballarase a identificación da estrutura dos diferentes textos, as ideas principais e secundarias, o 

sentido dos distintos parágrafos e as relacións que entre eles se establecen. 

O profesorado elixirá os textos en función dos seguintes criterios: 

-  Grao de maduración do proceso lector. 

-  Elección de temas atractivos e interesantes para os alumnos. 

-  Aumento da dificultade dos textos ao longo do curso. 

-  Textos variados en canto a contidos e de diferentes xéneros literarios. 

-  Elección do tipo de letra axeitada aos distintos niveis. 

-  Ilustracións atractivas e motivadoras. 

Por último, hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na 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. A 

automatización dun bo ton, unha correcta pronunciación e unha axeitada velocidade lectora son imprescindibles 

para que o lector poida consolidar a comprensión lectora. 

 

PLAN DE LECTURA DO CURSO 

 

Considérase a lecto-escritura unha ferramenta fundamental na aprendizaxe, polo que se buscarán todas as 

estratexias ao noso alcance para mellorar esta no alumnado, implicándose toda a comunidade educativa, na 

medida do posible, na consecución deste obxectivo. 

 Dado o volume de alumnado que ten o centro, e en función da situación Covid-19 durante o presente 

curso 2020/2021, faise inviable a opción de que tódolos alumnos estean na biblioteca ó mesmo tempo,  

buscándose outras propostas de xeito alternativo nas que se fará un tempo diario de lectura. Todos os cursos teñen 

asignada tamén no horario, unha sesión de uso da biblioteca podendo acceder a mesma e con servicio de 

préstamo. Deberase atender neste sentido ás normas de uso establecidas no Protocolo de Adaptación ao 

contexto Covid-19 e no Plan de Adaptación establecido ao efecto polo propio centro. 

 Cada equipo de nivel programará a actividade lectora para a consecución dos obxectivos propostos. 

 A biblioteca do centro terá unha importancia capital, posto que deberá proporcionar o acceso aos recursos 

e servizos da mesma, dando as pautas para a utilización axeitada destes recursos e habituando aos usuarios a 

utilizarla con finalidades recreativas, informativas e de educación. 

Obxectivos:  

 Potenciar a comprensión lectora en tódalas áreas do currículo. 

 Conquerir, despertar o interés pola lectura e o disfrute persoal coa mesma. 
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 Promover hábitos saudales no uso dos libros, e da biblioteca en xeral,en función das normas de 

hixiene establecidas en función da situación Covid-19, utilizándoa como ferramenta tanto de 

consulta xeral, de aprendizaxe e de disfrute lector. 

 Ler de forma expresiva e con fluidez. 

 Ler de forma autónoma, con asiduadide, desenrolando unha actitude positiva como fonte de disfrute 

no tempo de ocio. 

 Informar ás familias das actividades a realizar implicando ás mesmas no apoio na cosecución dos 

obxectivos propostos. 

 Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación como fonte de consulta e medio de 

expresión, con arreglo ás medidas hixiénicas e de prevención establecidas a propósito da 

situación Covid-19. 

Contidos: 

 O hábito de ler 

 O pracer  de ler  

 Biblioteca  escolar como centro de documentación e recursos. 

Temporalización: 

Realizaranse como mínimo trinta minutos de lectura distribuídos no horario lectivo nas diferentes materias de 

acordo coa programación quincenal de cada mestre. 

Actividades fomento da lectura, da escritura e comprensión: 

 Lectura individual silenciosa e en voz alta. 

 Lectura guiada e comentada. 

 Uso da biblioteca, atendendo ás normas establecidas para a prevención da situación Covid-19.. 

 Actividades de lectura comprensiva (acompañado de cuestionarios). 

 Formación e uso habitual da biblioteca de aula, atendendo ás normas establecidas para a 

prevención da situación Covid-19. 

 Comentarios de texto. 

 Escritura creativa (a partir dunha imaxe, dunha música...) 

 Cuestionarios de lectura comprensiva. 

Recursos: 

 Biblioteca do centro. 

 Biblioteca de aula. 

Para contribuir á realización deste plan, levaranse a cabo as seguintes lecturas trimestrais: 

 No primeiro trimestre, Las brujas, de Roald Dahl, buscando a relación coa celebración do Samaín. 

 No segundo trimestre, adaptación infantil daOdisea, de Homero, como achegamento aos clásicos e 

co obxectivo de valorar o patrimonio literario e cultural. 

 No terceiro trimestre, en relación coa celebración das Letras Galegas, e á parte das actividades a 

realizar propostas pola Dinamización lingüística sobre o autor a homenaxear en 2022, Florencio 

Delgado Gurriarán, coas que se perseguirá como no anterior trimestre a valoraión do patrimonio 

literario e cultural; traballarase No corazón do bosque, de Agustín Fernández Paz. 
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Avaliación: 

Avaliarase trimestralmente tanto a implantación como o desenvolvementoda mesma  polo equipo de 

nivel, á marxe das actividades que ao respecto podan desenvolver equipo de Biblioteca e equipo directivo. 

 Utilizaranse estratexias de control do proceso lector (velocidade, articulación, comprensión, 

entoación...) 

 Ser capaz de elixir textos adecuados á situación e desenvolvemento da autonomía lectora. 

 Valoración e aprecio do texto literario. 

 

17.  ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC. MEDIDAS EDUCATIVAS 

(MATERIAIS, RECURSOS, ACTIVIDADES…) NO CASO DUNHA EDUCACIÓN NON 

PRESENCIAL 

Sendo conscientes da necesidade de integración das Tics no centro, e tendo en conta os recursos cos 

que contamos, plantexamos: 

OBXECTIVOS 

 Potenciar o emprego das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe, tendo en conta as medidas 

hixiénicas e preventivas en función da situación Covid-19. 

 Empregar estas ferramentas como útil de achega de información. 

 Facilitar o acceso ás TIC por parte de alumnos con necesidades educativas especiais en tarefas 

de apoio a aprendizaxe, tendo en conta as medidas hixiénicas e preventivas en función da 

situación Covid-19. 

 Utilizar os programas do centro ou outros para favorer a adquisición de destrezas. 

 Fomentar o afán de coñecemento. 

 Expresar, en papel e soporte dixital, de forma clara e ordenada, o proceso seguido, os 

resultados e conclusións aos que se chegou nun plan de traballo, tendo en conta as medidas 

hixiénicas e preventivas en función da situación Covid-19. 

 Utilizar distintos procedementos de busca, selección, organización e aplicalos Saber utilizar un 

ordenador de forma básica. 

 Saber buscar en internet de forma guiada. Ser críticos cos contidos. 

CONTIDOS 

 Internet 

 Ordenador. Uso e disfrute. 

 As TIC na escola. 
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 Programas clic 

TEMPORALIZACIÓN 

Cada nivel dispón dunha hora na aula de informática, desenvolvendo as actividades da programación de 

nivel e aula, buscando complementar o currículo. No seu uso, no presente curso 2020/2021, haberá que prestar 

especial atención ás medidas hixiénicas e preventivas anticovid-19. 

ACTIVIDADES 

 Uso dalgúns programas como soporte de presentación de traballos: WORD, JAVA, CLIC…, 

tendo en conta as medidas hixiénicas e preventivas en función da situación Covid-19. 

 Programas clic como complemento ás áreas de linguas, ciencias naturais e sociais, 

matemáticas, E.A…. 

 Achega de información en internet, como complemento do currículo. 

No presente curso 2021/2022, desde o seu comezo, prestarase unha especial atención á formación 

como usuarios, tanto por parte do profesorado como do alumnado, en ferramentas TIC que faciliten o 

proceso educativo nunha posible situación non presencial:  

 Correo electrónico 

 Plataforma abalar 

 Plataforma de videoconferencias 

 Páxina web do centro 

 Aula virtual 

 

Estas actividades levaranse a cabo de xeito transversal, enmarcadas no propio proceso educativo, 

ao través das tarefas designadas para seren realizadas polo alumnado, e en estreita comunicación e 

colaboración coas familias. 

 

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

Seguindo a Lei 4/2011 (DOG 15-06) e o Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, co obxectivo de contribuir a unha 

convivencia pacífica, participativa e construtiva, tanto na actividade diaria específica do centro escolar, como entre 

toda a comunidade educativa, establécense unha serie de actividades destinadas a mestres/as, alumnos/as e 

pais/nais. 

Mestres/as. Faranse reunións a principios de curso, tendo aquí especial consideración co profesorado de nova 

incorporación, así como de xeito periódico ao longo del, para propiciar un ambiente de cordialidade, cooperación e 

coordinación efectiva, así como o coñecemento da documentación e normas básicas para poder aplicar unhas 

actuacións comúns ante posibles conflitos. 

Alumnos/as. Comezarase tamén a principio de curso coa difusión das principais normas de convivencia, con 

especial atención a aspectos como a curiosidade e respecto polo diferente, unha actitude cívica e construtiva ou 

hábitos non discriminatorios, coa lectura e comentario de documentos como o NOF. Terase especial coidado coa 
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integración do alumnado de nova incorporación, mediante actividades de recepción e/ou presentación para lograr 

un clima de seguridade e tranquilidade.  

Ao longo do curso seguirán a se desenvolver estes aspectos ao través da acción titorial, coa promoción de 

actitudes de desenvolvemento das propias capacidades, facilitando para isto os recursos, apoios ou informacións 

adecuados; e coa organización de actividades como charlas enmarcadas na propia acción titorial sobre temas que 

afectan a toda a comunidade, tales como a hixiene, a educación sexual, ou outros que podan ir xurdindo ao longo 

do curso segundo os centros de interese do alumnado, e ademáis, visitas, competicións deportivas, realización de 

enquisas, xuntas de delegados que detecten conflitos e/ou necesidades, propiciando deste xeito unha práctica 

democrática na vida diaria do centro, e con arreglo todo elo ás normas de hixiene e prevención referidas á 

situación Covid-19. 

Pais/nais. A comezo de curso celebrarase unha reunión de cara a comunicar as principais normas de 

convivencia, facendo un chamamento ao seguimento do contacto ao longo do curso mediante a acción titorial, de 

cara todo elo a propiciar un ambiente de implicación e colaboración no que casa e escola sexan liñas paralelas. 

No presente curso 2021/2022, ante a posibilidade dunha educación non presencial, os medios telemáticos 

cobrarán unha especial relevancia neste eido. 

Tamén se seguen as Instruccións de 31 de xaneiro de 2014, sobre o protocolo de actuación para previr e 

controlar o absentismo, e a Lei orgánica 1/1996 de 15 de xaneiro sobre protección xurídica do menor, aplicable a 

casos de acoso. 

19. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

A maior parte das actividades que promoverán o proxecto lingüístico terán un carácter plurianual, xa que parten 

de obxectivos comúns dende un curso a outro. Estas serían as celebracións do Magosto, Samaín, Entroido, a 

elaboración da revista escolar, diversos concursos literarios, exposicións, diversas recompilacións… 

Para levalos a cabo, consideramos de grande importancia a colaboración e axuda das familias do alumnado, 

así como que teremos en conta o contorno do centro. 

A coordenación co Equipo de Dinamización Lingüística, xunto con outros departamentos como o Equipo de 

Actividades Complementarias e Extraescolares ou Música, será un aspecto organizativo básico. 

O alumnado será o protagonista das actividades programadas e o que se pretende é a participación dinámica e 

activa de todos eles, tratando de potenciar un uso positivo da nosa lingua. Unha vez máis teranse en conta para 

todo elo as normas de hixiene e prevención requeridas para a situación Covid-19. 

20. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Para o curso 2021-2022 realizaranse como actividades complementarias e/ou extraescolares as marcadas no 

calendario escolar, condicionadas polas normas de prevención para a situación Covid-19. Celebraranse sempre 

dentro do horario lectivo e non se farán saídas ao exterior, en espera da evolución da situación Covid-19. De se 

realizaren, será sempre que se consideren oportunas e adaptadas ao proceso educativo. O carácter indicado das 

mesmas irase considerando polo equipo de nivel ao longo do curso segundo vaian chegando as distintas ofertas e 
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posibilidades. Prográmase en principio unha saída de fin de curso, e considérase a posibilidade de asistir a teatro 

en inglés. 

21. INCORPORACIÓN DE MODIFICACIÓNS E PROPOSTAS NA MEMORIA DO CURSO 

ANTERIOR 

A medida que o curso se vaia desenvolvendo, iremos elaborando diferentes propostas de mellora co fin de 

enriquecer a calidade do noso alumnado en relación ao ensino-aprendizaxe. 

Levaremos a cabo diferentes reunións de nivel, onde iremos mostrando aqueles aspectos que non foron 

adecuados ou eficaces, vendo o nivel de logros, dificultades, necesidades,… que se foron manifestando ao longo 

do curso co fin de modificar-correxir métodos, situacións, conflictos, aprendizaxes, etc. 

As modificacións levadas a cabo serán recollidas nas actas das reunións de nivel. A final de curso e a xeito 

de memoria de nivel, incluiranse aqueles aspectos que non resultaron axeitados, así como as modificacións que 

se fixeron ou que se poden prever para os vindeiros cursos. 

22. NECESIDADES DE MATERIAL 

Nos últimos cursos deuse unha progresiva mellora no material dixital dispoñible, ordenadores e, sobre todo, 

pizarras dixitais, con sustitución das tradicionais pizarras con xis por outras nas que se utiliza rotulador. Sen 

embargo non se da unha adaptación do material a utilizar sobre elas (compás…), ao non se poder insertar no dito 

material os rotuladores. 

Faltan tamén ordenadores de aula á parte do utilizado polo docente, como material de traballo, investigación e 

uso das TIC, por parte do alumnado na clase, sen necesidade de acudir diariamente a aulas de uso común no 

centro, dada a situación Covid-19, como a de informática. 

Faise constar tamén a necesidade de xogos nas aulas. 
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1. XUSTIFICACIÓN. 

1.1.  Referencia lexislativa. 

ORDEN de 28 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do 

Consello da Xunta de Galicia, de 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para 

hacer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a 

transición cara unha nueva normalidade, e disponse a publicación da Orde comunicada do ministro de 

Sanidade, de 27 de agosto de 2020, mediante a que se aproba a declaración de actuacións coordinadas 

en saúde pública fronte á COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020/21. 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou a Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de desenvolver medidas que permitan seguir 

avanzando cara un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a igualdade de oportunidades 

e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna desenvolva ao máximo as súas 

potencialidades. 

No capítulo 2 artigo 120, da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, queda establecido que os centros 

docentes dentro da autonomía que se lles confire, deberán elaborar o seu propio proxecto educativo, 

partindo do seu contexto sociocultural e considerando os principios que orientan a etapa educativa e os 

correspondentes currículos. Este proxecto educativo, xunto co Decreto 105/2014, do 4 de setembro, 

polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, 

servirannos aos mestres/as de 5º nivel, como punto de partida da nosa programación. 

1.2. Marco lexislativo 

• Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de Maio, de Educación (BOE 4 de Maio de 2006). 

• Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

• Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de 

Galicia. 

• Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regula determinados aspectos da organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil e primaria. 

• Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o  
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• curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

• Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgánico das escolas 

de infantil e colexios de primaria. 

• Orde do 6 de outubro do 1995, pola que se regulan as adaptación do currículo nas ensinanzas 

de réxime xeral. 

• Orde do 27 de decembro do 2002, pola que se establecen as condicións e criterios para a 

escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non 

universitario con necesidades educativas especiais. 

• Orde do 31 de Outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos 

e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e 

se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización 

(DOG do 19 de decembro de 1996).  

• Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

• Orde do 24 de xullo de 1998 polo que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 

120/1998.  

• Orde do 27 de decembro de 2002 polo que se establecen as condicións e criterios para a 

escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non 

universitario con necesidades educativas especiais.  

• Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó 

alumnado procedente do estranxeiro.  

• Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación 

Profesional e Ensinanzas Especiais polo que se dictan instruccións para unificar as actuacións 

e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional das 

ensinanzas escolares de Galicia.  

• Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que 

cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

• Decreto 320/1996, do 26 de xullo de ordenación da educación de alumnos e alumnas con 

necesidades educativas especiais. 

• Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade. 

 

 



Programación 5º nivel Ceip Santa Baia Curso 2021-2022 

pág. 6 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Características do centro escolar 

O C.E.I.P Santa Baia foi construído a finais dos setenta e inaugurado no curso 79/80. Está situado na 

Avda. Compostela nº 48, que desemboca no paseo marítimo xunto á praia. 

O edificio consta de: Planta baixa e dous andares. No curso 98/99 créase un novo anexo para acoller 

ós/ás nenos/as de Infantil e, ademais, refórmase o edificio inicial suprimíndolle as barreiras 

arquitectónicas existentes e creando novos servizos (ascensor, servizo de discapacitados físicos, 

rampla de acceso...) 

Na actualidade o centro ofrece ós seus alumnos un servizo de catering servido polo Restaurante 

Chicolino e xestionado pola ANPA do centro, así como servizo de transporte privado pertencente á 

compañía Autos Outeiral e unha liña da Xunta con transporte residual que fai o percorrido dende 

Saltiño, Brión, San, Barraña…(a máis de dous quilómetros do centro). 

O Centro conta ademais, cun proxecto lector, cun plan de integración das TICs, observatorio de 

convivencia, equipos de dinamización, actividades extraescolares programadas pola ANPA, Concello 

e o propio centro. 

Horario de xornada única de 8:45 a 13:45. 

En canto ós recursos humanos contamos cos órganos de goberno unipersoais, colexiados, de 

coordinación docente, así como persoal non docente (conserxe, administrativa e dúas coidadoras…) 

2.2. Contorno do centro escolar e ámbito de influencia 

O Colexio Santa Baia escolariza fundamentalmente, a alumnado do centro urbano de Boiro.  

Posúe Boiro unha salientable densidade de poboación, 205 habitantes/km² que repercute na matrícula 

do Centro.  

A actividade laboral dos pais está dedicada á pesca, marisqueo e construción maioritariamente, e no 

sector servizos; as nais, incorporadas na meirande parte ó mundo laboral traballan na industria 

conserveira, téxtil e sector servizos (comercio a pequena escala), na súa maioría con contratos 

temporais. 

En xeral o nivel socioeconómico é medio, consecuencia da ocupación do pai e nai na mesma familia. 
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En canto ó nivel cultural en xeral é medio. 

3. OBXECTIVOS CURRICULARES DA EDUCACIÓN PRIMARIA 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles 

permitan: 

Dar a coñecer o funcionamento das aulas virtuais, plataformas, páxinas web. As vantaxes que os 

novos cotornos e tecnoloxías virtuais supoñen para o risco de Covid-19, esixen a necesidade preparar 

aos alumnos nestes recursos técnicos na súa implementación e desenvolvemento posterior, co 

obxectivo de non paralizar a acción educativa. 

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 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. 
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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. 

ll) Dar a coñecer as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde frente a covid-19 para 

centros educativos no curso 2021 – 2022. 

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. 

4.COMPETENCIAS CLAVE 

Para os efectos da orde, as competencias clave do currículo serán as seguintes: 

1ª. Comunicación lingüística (CCL). 

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 



Programación 5º nivel Ceip Santa Baia Curso 2021-2022 

pág. 9 

3ª. Competencia dixital (CD). 

4ª. Aprender a aprender (CAA). 

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6ª. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

5. METODOLOXÍA XERAL 

5.1 Principios Metodolóxicos 

Alumnado e familias estiveron sometidos/as a unha grande presión psicolóxica durante o 

confinamento e as diferentes corentenas que tiveron lugar en certos alumnos/as, ao ver limitadas as 

súas posibilidades de mobilidade, de interacción social e de expresión de emocións, polo que a 

atención a ditos aspectos é un dos obxectivos deste curso para que, pouco a pouco, o alumnado 

aprenda a canalizar as súas emocións, frustracións e inquedanzas e a relacionarse doutra maneira 

cos demais.  

Por esta razón, o profesorado do nivel orientará a súa metodoloxia aos seguintes principios: 

• Metodoloxía activa e globalizada: intentando integrar a todos/as na dinámica xeral da aula a 

través da súa participación continua na dinámica da clase. 

• Motivadora: tratando de partir dos seus intereses, demandas e necesidades de cada 

momento. 

• Participativa: fomentando, no posible, os traballos en grupo para acadalo respecto e a 

colaboración entre todos/as. 

• Autónoma: a linguaxe será sinxela e clara na presentación dos contidos. As actividades 

estarán graduadas na súa dificultade e se fará énfase nos procedementos e técnicas de 

aprendizaxe para que os alumnos/as sexan o máis autónomos/-as posibles. 

• Atenderá a formación en valores: incluíndo sempre que sexa posible temas transversais de 

contido cívico que leven á adopción de actitudes positivas sobre o coidado do seu corpo, a 

convivencia axeitada e a o respecto e conservación da natureza.  

• Atenderá á diversidade: tendo presentes os diferentes ritmos de aprendizaxe, as 

características evolutivas e os intereses particulares, deseñaranse as dinámicas precisas para 

respectalos na maior medida posible. 
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• A colaboración coas familias: será fundamental para intercambiar información e sumar 

esforzos de cara a integrarse todos/as no proceso educativo.  

A incorporación de Edixgal ó aprendizaxe, é unha realidade no noso curso. Peza fundamental para 

producir o cambio metodolóxico que leve a conquerir o obxectivo de unha mellor calidade educativa. 

En efecto, os recursos dixitais, non só fan accesibles os contidos necesarios para o proceso 

educativo nunha presentación distinta da tradicional, do libro o contido dixital, senón que 

proporcionan novas oportunidades para un maior desenrrolo das competencias clave para os 

alumnos, más acordes coa transformación educativa. 

• O proxecto Educación Dixital (E-DIXGAL) ten como obxectivo favorecer a incorporación 

xeneralizada das tecnoloxías da información e comunicación (TIC), facilitándonos a disponibilidade 

de libros e outros materiais. 

 O plantexamento metodolóxico xeral concretarase no capítulo III 

proceso de aprendizaxe (decreto 105/2014, do 4 de septembro, polo que se establece o currículo 

da educación primaria na comunidad autónoma de Galicia).  Buscamos persoas activas con 

autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras, na sociedade sendo capaces de asumir o 

equilibrio entre esforzo e recompensa. É sen dúbida un ensino diferente, adaptado a sociedade 

actual. Os alumno/as cambian, a globalización e impacto das novas tecnoloxías fan que a 

aprendizaxe, a forma de comunicarse, de prestar atención, de concentrarse e de abordar a súa 

tarefa sexa distinta. 

Pero a innovación non debe ser o único criterio para elexir unha metodoloxía didáctica. 

O principal obxectivo desta metodoloxía é optimizar o tempo de clase dedicándo, por exemplo, a 

atender as necesidades especiais de cada alumno/a, desenvolvendo proxectos cooperativos, 

competencias complexas como o pensamento crítico, a comunicación, a colaboración ou 

a resolución de problemas. Cada membro ten un rol determinado e para acadar os obxectivos 

é necesario interactuar e traballar de xeito coordinado. 

Teremos unha aprendizaxe cooperativa, o obxetivo final é sempre común e o lograremos se 

cada un dos membros realiza con éxito as súas tarefas. Tanto o profesorado como o alumnado 

son protagonistas. Traballan competencias, conversan: definen, explican, argumentan...respetan 

os turnos de palabra, chegan a acordos resolven conflictos, se axudan mútuamente, organizan, 

reparten o traballo, teñen obxectivos comúns e cada un asume a súa responsabilidade. 

http://www.educaragon.org/HTML/carga_html.asp?id_submenu=52
http://www.educaragon.org/HTML/carga_html.asp?id_submenu=52
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Evaluación autorregulada utilizando instrumentos variados. O alumnado coñece os criterios de 

avaliación. Desenrolando un plan persoal de traballo. Controlan o seu plan en todo momento 

(autoavaliación). Fai coevaluaciones cos seus compañeiros/as para aprender do erro e propoñer 

axuda. Permite facer plans de recuperación de contidos. 

Xestionar adecuadamente o tiempo, as intervencións, as preguntas...Pensar en dinámicas 

axeitadas para facer as actividades e tarefas. Ter unha colección de ferramentas para orientar o 

proceso de aprendizaxe do alumnado. Un aula é unha situación, e si queremos que sexa diferente, 

hai que crear situacións diferentes. 

Para concluir diremos que mentras unha serie de estratexías dentro dunha metodoloxía poden dar 

resultados favorables cun determinado grupo e para un mestre específico, a mesma serie de 

estratexías puede non dar resultados significativos con outro, o cal nos leva a deducir que una serie 

de actividades non son boas nin malas en sí mesmas, ni son útiles e aproveitables por calquer 

mestre ou alumno/a, senón que depende do contexto onde se presentan. 

5.2. Organización dos espazos. 

A distribución dos espazos formúlase a partir dos seguintes obxectivos: 

• Incrementar as posibilidades de interacción grupal. 

• Potenciar na actividade escolar un grao de autonomía suficiente. 

• Permitir o aproveitamento de espazos alleos á propia aula. 

• Debido á situación actual estos espazos quedan reducidos ao grupo aula, xa que, non se pode 

interactuar con outros grupos. 

5.3. Horarios. Nº de horas semanas 

Materias 5º nivel 

Galego …………………………………………………………...4  

Castelán ………………………………………….……………...4  

Matemáticas……………………………………………………..5  

C. Sociais ……………………………………………………..…2 
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C. Naturais……………………………………………………….2 

Lingua extranxeira……………………………………………...3  

Educación Física…………………………………………….....2  

Relixión………………………………………………………….1 

Valores Sociais e cívicos …………………………………….1 

Educación Artística …………………………….…………….2  

6. AVALIACIÓN 

A avaliación centrarase en todo aqueles aspectos que interveñen no proceso de 

ensinanza/aprendizaxe. 

Por tal motivo, será esta unha avaliación formativa, global e continua, baseada na observación 

directa das condutas e do traballo diario do alumno/-a, tendo en conta os logros fixados para cada 

área. 

Unha observación e unha análise que estarán recollidas a través de diversos procedementos: 

• A observación directa e sistemática, cun rexistro anecdótico persoal. 

• Análise das producións dos nenos/-as (fichas, libros de texto, cadernos, producións orais, 

traballos de aplicación...) 

• Controis dos diferentes contidos. 

• Criterios de cualificación. 

As notas dos controis e probas serán o criterio de cualificación fundamental aínda que na nota 

numérica final influirán aspectos como: caderno, traballo na clase, actitude e comportamento. Dita 

nota numérica podería ser modificada tendo en conta criterios como a diversidade da clase, 

emotividade do alumno/a... 

En función deste últimos aspectos, estableceremos as seguintes porcentaxes de influencia na nota 

final dos criterios ao principio sinalados, onde se recollerá a actitude, capacidade e competencia 

• 60 % será para as probas e exames realizados. 
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• 20% recollerá o esforzo e a actitude ao longo do proceso. 

• 20% abarcará os traballos entregados, a limpeza, orde, presentación. 

Segundo o momento en que realicemos a avaliación, podemos falar dunha: 

• Avaliación inicial, que é a que facemos ao comezo do curso escolar, cunha recollida de 

coñecementos previos dos alumnos/as que servirán de base para decidir o nivel en que deben 

desenvolverse as unidades de contidos do novo curso. 

• Avaliación formativa, que servirá de guía para os membros do proceso educativo (mestres, 

pais e alumnos/as). 

Ao remate de cada trimestre, as familias terán unha información (por parte do profesor titor/-a) o máis 

completa posible, sobre o rendemento do traballo e esforzo dos seus fillos/-as. 

Cabe destacar, neste apartado, que todo pai/nai poderá ter información do seu fillo/-a, en calquera 

momento que o desexe facendo uso dos días de visita, previa petición. 

• Avaliación final, que supón a análise derradeira dos resultados acadados durante o curso e 

que servirá para, nalgúns casos, decidila promoción ou non promoción do alumno/-a ao nivel 

seguinte. 

Os informes para os nenos/-as que van ás clases de P.T., serán elaborados conxuntamente entre a 

profesora de Pedagoxía Terapéutica e o titor/-a.  

6.1. Procedementos  

• Observación sistemática dos procesos de ensinanza/aprendizaxe. Pode ser: 

o Directa: Observación dos procesos nos que está o alumno presente. 

o Indirecta: A que se realiza sobre o resultado das tarefas que o alumno desenvolve. 

• Probas escritas. 

• Cuestionarios ou intervencións orais. 

6.2. Instrumentos de Avaliación  

Os datos serán rexistrados en: 
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- Escalas de avaliación. Conteñen unha lista de trazos nos que o nivel de consecución do 

aspecto observado se gradúa a través dunha serie de avaliacións progresivas (de nunca sempre; de 

pouco a moito de nada a todo; etc.)  

- As listas de verificación. Conteñen unha serie de características a observar, antes das cales 

o profesor indica a súa presenza ou ausencia durante o desenvolvemento da actividade ou tarefa.  

- O rexistro anecdótico. Que consiste en ficheiros para recoller comportamentos que non son 

previsibles previamente e que poden proporcionar información significativa para avaliar deficiencias 

ou actitudes positivas.  

- Controis dos diferentes temas. 

- Listaxes de control. 

- Fichas de seguemento. 

- Escalas de estimación. 

- Anecdotario. 

6.3. Directrices e instrumentos para a realización da avaliación inicial 

En relación á avaliación inicial a Orde do 9 de xuño de 2016 sinala que: “ Ao inicio de cada ciclo 

(coa desaparición dos ciclos coa LOMCE, suponse que esta avaliación inicial deberá realizarse ao 

inicio de cada nivel) e durante o primeiro mes do curso escolar, a persoa titora realizará unha 

avaliación coa finalidade de adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria 

no seu proceso de aprendizaxe, incidindo na obtención de información sobre o grao de 

desenvolvemento das competencias básicas. Dita avaliación incluirá: 

• A análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior correspondentes a cada alumno/a  

• Información obtida das familias nas primeiras xuntanzas do curso  

• Os resultados recompilados das distintas actividades (probas escritas e orais), levadas a cabo 

nos primeiros días de escolarización en setembro. 

• No caso de que algún alumno/a se incorpore con posterioridade ao inicio do curso, teranse en 

conta os mesmos criterios anteriores. 
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• A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao 

desenvolvemento do currículo nas programacións de aula, así como para adoptar as medidas 

de apoio, reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumno/a. 

• Os datos rexistraranse en diversos instrumentos para a avaliación polo profesor, para o que se 

empregarán: 

o Instrumentos de observación: os diarios de clase e listas de control (para contidos e 

indicadores de desempeño vinculados ao dominio conceptual) 

o Instrumentos de interrogación: cuestionarios, inventarios, entrevistas… 

o Instrumentos de análise: análise de contidos, tarefas e test/probas elaboradas polos 

docentes. 

6.4. Avaliación do proceso de ensinanza 

A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso avaliaranse os seguintes 

indicadores: 

Práctica docente: 

• Organización e coordinación do equipo: Grao de definición. Distribución de responsabilidades. 

• Participación: ambiente de traballo e grado de participación. Clima de consenso e aprobación 

de acordos. Implicación dos membros. Proceso de integración no traballo. Relación e 

implicación dos pais. Relación entre os membros da comunidade educativa. 

Proceso de ensinanza: 

• Planificación de tarefas: Dotación de medios e tempos. Distribución de medios e tempos. 

Selección do modo de elaboración. 

6.5. Información ao alumnado 

Dado o carácter individualizado que ten a nosa metodoloxía, cada alumno/a, no momento no que se 

lle fan as correccións dos seus traballos orais ou escritos, recibirá por parte do profesor/a a explicación 

axeitada para que coñeza os seus erros e acertos. 
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A medida que o alumnado vai mellorando na competencia de autonomía e iniciativa persoal, 

iranse introducindo prácticas de autocorrección, dirixidas polo profesor/-a; coa finalidade de facelos 

máis conscientes do seu propio traballo. 

Trimestralmente cada un recibirá un boletín informativo que levará a casa, seguindo o modelo 

establecido no Centro. 

7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

7.1. Características do alumnado do 5º nivel (2021 - 2022) 

DESCRICIÓN CASOS PARTICULARES DO NIVEL O nivel presenta 55 alumnos/as, que se 

integran distribuídos nas tres aulas. Temos un pequeno grupo formado por oito alumnos que teñen 

necesidades educativas especiais e que recibirán atención por parte do Departamento de Orientación, 

e que se tratarán co profesorado de Pedagoxía Terapeútica e Audición e Linguaxe: 

Os tres titores de nivel realizaremos tarefas de apoio nas aulas do nivel para subsanar no 

posible as dificultades de aprendizaxe que presenta o alumnado e incluso nalgúns casos para suplir 

a falta de profesorado especialista de P.T.  

A maioría do alumnado segue con normalidade a clase e cumpre os mínimos esixibles para comenzar 

este curso. 

7.2. Respostas aos distintos estilos de aprendizaxe 

Dado que uns dos principios metodolóxicos é a atención á diversidade, en todo momento se terán 

presentes as características evolutivas e de aprendizaxe de cada un dos alumnos/as para adoptar con 

eles as medidas oportunas.  

En primeiro lugar realizarase unha atención o máis individualizada posible por parte de cada titor/a 

dentro da aula, para quen o precise, intentando que dese xeito o alumno/-a se adapte ao ritmo de 

aprendizaxe do resto do grupo, utilizando todas aquelas estratexias que o titor crea necesarias, co 

apoio e a orientación dos seus compañeiros/-as de nivel así como coas suxestións que dende o 

departamento de orientación se aporten. 

Manterase coas familias dos casos anteriores unha relación de comunicación estreita coa finalidade 

de realizar estratexias conxuntas e levar a cabo un seguimento avaliativo máis continuo.  
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En segundo lugar, de non ser efectiva a medida anterior, se proporá aos alumnos que o necesiten 

para que reciban reforzo educativo dentro da aula coa axuda doutro profesor de apoio que entrará na 

aula para completar e axudar ao titor/-a. 

Por último, os casos máis preocupantes, proporanse para que sexan revisados pola orientadora do 

centro, previa autorización familiar e de esa forma poder crear as estratexias de intervención 

adecuadas, das que se informará puntualmente ás familias. 

Sempre que se contemple a necesidade de que o alumno/-a teña que abandonar a aula para recibir 

unha atención diferenciada á do resto do grupo, na aula intentarase que as actividades realizadas 

polos seus compañeiros/-as non supoñan un avance de contidos e polo tanto unha perda engadida 

de ritmo para o/-a que sae.  

En todo momento haberá unha comunicación continua entre o titor e o especialista para ir integrando 

no proceso educativo as necesidades e avances que se vaian producindo. 

7.3. Reforzo educativo e adaptación curricular 

Para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, poñeranse en marcha 

medidas de Reforzo Educativo ou de Adaptación Curricular se fose preciso. 

O Reforzo Educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a elementos non 

prescriptivos do currículum, é dicir, á secuencia de contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, 

á organización da aula, ós agrupamentos de alumnos e a todo aquilo incluído dentro do ámbito da 

metodoloxía. 

As medidas de reforzó educativo non suporán necesariamente medidas extraordinarias nin 

necesitarán de autorización para ser levadas a cabo, e realizaranse segundo se establece a 

continuación: 

a) Estarán dirixidas a aqueles alumnos e alumnas que coa modificación de elementos non prescritivos 

do currículum poden segui-lo proceso ordinario de ensino-aprendizaxe. 

b) Serán elaboradas polo profesor ou profesora que imparte a área ou mateira na que o alumno 

necesita a medida de reforzó, co coñecemento do titor ou titora. Este deberá comunicarllo ó equipo 

directivo e á familia do alumno ou alumna. 
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c) O seu desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario e polo profesor ou profesora 

do alumno que imparte a área ou materia, coa colaboración, se é o caso, doutros profesionais. Esta 

colaboración non poderá substituír en ningún caso a actualización habitual do profesor. 

As Adaptacións Curriculares son as modificacións dun ou máis elementos prescriptivos do 

currículum, como son os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación, para atender as 

necesidades educativas dun alumno/a motivadas tanto por unha determinada dificultade persoal como 

polas súas capacidades excepcionais. 

O referente de toda adaptación curricular serán os obxectivos xerais de etapa, concretados no 

proxecto curricular do centro para cada ciclo (segundo establece a Orde do 6 de outubro de 1995, 

aínda non derogada). Os obxectivos poderán pertencer, se é o caso, a outro ciclo ou etapa distinto do 

que curse o alumno obxecto de adaptación curricular. 

Decidirase a conveniencia de elaborar unha adaptación curricular para un alumno/a, unha vez 

esgotadas outras medidas ordinarias de intervención educativa. Precisan de autorización da 

inspección. 

A elaboración e o desenvolvemento da adaptación curricular, agás casos excepcionais, levarase a 

cabo no contexto educativo ordinario. 

A avaliación do alumno que siga unha adaptación curricular farase en función dos criterios de 

avaliación individualizados establecidos nela. 

Reflectirase como ACS no expediente académico do alumno ou alumna e no informe aos pais ou 

responsables. 

7.4. Programa de actividades de reforzo e recuperación de áreas pendentes 

Cando se tome a decisión de que un alumno permaneza un ano máis no nivel, será preciso levar 

a cabo un Programa de reforzo. 

No desenvolvemento do Programa de reforzo especificaranse os obxectivos e contidos básicos 

da área que o alumnado deberá desenvolver, para o que se recollerán unha serie de actividades que 

serán planificadas polo mestre/a da área, este tipo de actividades desenvolverán os contidos da área 

que o mestre/a considera básicos e permitan ao alumnado seguir avanzando na súa aprendizaxe e 

adquirir os coñecementos que faciliten acadar o nivel de desenvolvemento axeitado ao curso, esixirán 

maior repetición de contidos, a utilización da técnicas que fomenten a súa capacidade para aprender 
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a aprender e acadar unha maior autonomía, disponer de máis tempo de execución dos exercicios, o 

uso de materiais que sexan significativos e motivadores para o alumnado. 

En definitiva, propoñerase ao alumnado unha serie de actividades que faciliten o seu acceso a uns 

coñecementos que lle permitan cursar con aproveitamento as áreas que componen o currículo do 

curso no que está escolarizado. 

8. LIBROS DE TEXTO E OUTROS RECURSOS 

Este curso estamos no proxecto EDIXGAL, este proxecto conta ca disposición de tres editoriais CON 

LIBROS DIXITAIS como son NETEX, EDEBE e PLANETA para as asignaturas de Linguas, Lengua, 

matemáticas, Ciencias Naturais e Ciencias Sociais, Música, E.F, Relixión e Valores, ademais da 

editorial PEARSON para o idioma estranxeiro. 

Traballaremos como editorial estable Netexsmart. 

Ademais dos libros de texto DIXITAL, para poñer en práctica tódalas actividades programadas, na 

aula contarase con distintos materiais acordes ás áreas traballadas: 

• Fichas elaboradas polos titores con contidos de reforzo ou ampliación…  

• Materiais funxibles como: lapis, pinturas, encerado, plastilina, libretas, papeis de seda, charol, 

continuo, cartolinas... 

• Ordenador e encerado dixital, para fomentar o seu coñecemento e realizar actividades 

complementarias de lectura, cálculo, atención, observación, dedución, análise, etc. 

• Uso de material auditivo, radiocasettes, CD, para escoitar contos, poemas e cantigas. 

• Os recursos humáns incluirán a todo o grupo de mestres (titores e especialistas) do nivel, e 

todas aquelas persoas que en determinados momentos acuden ao centro para realizar 

actividas educativas ou lúdicas complementarias (contacontos, familiares, policías, bombeiros, 

etc.).  

9. ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN TICs 

Este ano como se dixo estamos no Proxecto EDIXGAL e traballando ca plataforma Eva. 

Participarase naquelas que se programan no nivel para este curso escolar e que figuran no Plan Xeral 

Anual.Tamén se terán en conta as ofertas que vaian xurdindo ao longo do curso por si fosen de 

interese ou estiveran relacionadas coa materia ou os temas transversais, deixando así unha porta 

aberta á súa realización. 
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10. AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Como parte do proceso educativo e do desenvolvemento integral das distintas dimensións da 

personalidade do alumnado, dende o centro propoñeremos actividades complementarias e 

extraescolares. 

As actividades complementarias son as que se realizan co alumnado en horario lectivo e que, 

formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que 

utilizan.  

As actividades extraescolares son as que, sendo organizadas polo centro e figurando na 

Programación Xeral Anual, aprobada polo Consello Escolar, realízanse fóra do horario lectivo. Son 

organizadas por equipos de nivel, ANPAS, outras asociacións, concello, etc… 

Entre os obxectivos que perseguen este tipo de actividades podemos destacar:  

• Completar a formación que reciben os alumnos/as nas actividades académicas. 

• Permitir a apertura do alumnado cara ao contorno físico e cultural que lle rodea. 

• Fomentar unha maior motivación e a participación activa do alumno en actividades de tipo 

cultural, de lecer e tempo libre. 

• Contribuír ao desenvolvemento de valores e actitudes axeitadas relacionadas coa interacción 

e o respecto aos demais, e o coidado do patrimonio natural e cultural. 

• Favorecer a colaboración e coordinación entre os distintos sectores da comunidade educativa. 

• Establecer vínculos entre o centro e aquelas institucións como fundacións, concellos e diversas 

entidades locais que desenvolven actividades culturais e deportivas. 

As saídas fóra do centro desempeñan un importante papel no ensino de tódalas áreas ao facilitar a 

observación e o encontro co medio natural, social, cultural e laboral e os procesos e fenómenos que 

neles teñen lugar. O seu emprego favorecerá o desenvolvemento de contidos de interese para as 

diversas áreas curriculares, ademais de contribuír ao desenvolvemento de competencias básicas.  

Estas saídas deben ter: 

• Fins educativos, xa que deben servir para ampliar os coñecementos dos alumnos e obter una 

actitude nova que lle permita ir desenvolvendo aspectos relacionados con aprender a ser, 

aprender a coñecer, aprender a facer e aprender a facer e vivir xuntos. 
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• Carácter motivador para que o alumno poda desenvolver a súa capacidade creativa e as súas 

propias alternativas para enfrontar os problemas. 

• Carácter sensibilizador, ao favorecer unha maior apertura a outras realidades. 

• Carácter socializador xa que a saída debe desenvolverse como actividade de grupo. 

As actividades complementarias e extraescolares que se poderán realizar ao longo do curso, e sempre 

que se reúnan as medidas necesarias de protección fronte á Covid-19, serán do seguinte tipo: 

• Excursións pola contorna do Concello 

o Organizadores: O profesorado do nivel 

o Mestres participantes: O profesorado do nivel, O mestre de PT e a coidadora. 

o Data prevista: Ao longo do curso, dependendo da data que nos asignen. 

o Horario: dende as 8:45h ata as 13:45 h. aproximadamente. 

o Alumnado participante: Todo o alumnado de 5º nivel 

o Lugar de realización: Concello de Boiro e Comarca da Barbanza 

o Descrición: Esta actividade só ten un custo económico no autobús, si é o caso, xa que 

nestes meses as visitas escolares son de balde. 

• Teatro en inglés. O departamento de inglés ten previsto realizar unha saída para ver unha obra 

de teatro.  

o Organizadores: O profesorado de inglés 

o Mestres participantes: O profesorado do nivel, mestres de inglés, o mestre de PT e a 

coidadora. 

o Data prevista: Mes de xaneiro de 2021 

o Horario: dende as 8:45h ata as 13:45h. aproximadamente. 

o Alumnado participante: Todo o alumnado de 5º nivel 

o Lugar de realización: Na cidade de Santiago de Compostela ou Pontevedra. 
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o Descrición: Sairemos en autobús do colexio ata Santiago/Pontevedra, onde está o 

teatro.  

• Excursión de fin de curso (Visitaremos a Illa de Arousa).  

o Organizadores: O profesorado do nivel 

o Mestres participantes: O profesorado do nivel, o mestre de PT e a coidadora. 

o Data prevista: Terceiro trimestre do curso; a finais de maio ou principios de xuño, 

dependendo do día asignado pola naviera. 

o Horario: dende as 8:45h ata as 19:00h aproximadamente. 

o Alumnado participante: Todo o alumnado de 5º nivel 

o Lugar de realización: Nunha das Illas do Parque Atlántico (Arousa) 

o Descrición: Sairemos en autobús do colexio ata a Illa, onde realizaremos actividades 

acuáticas cas piragüas, un taller de manualidades e unha busca do tesouro. 

• Celebración de tódalas conmemoracións recollidas na Orde do 7 de xullo de 2016. 

• Festas e celebracións: Samaín, Nadal, Entroido… Indicamos neste punto, que na celebración 

do Entroido, o alumnado poderá confeccionar o seu disfraz na clase ou coa axuda dos pais e 

nais na casa, dependendo da decisión do titor, e sempre respetando a temática do proxecto de 

centro, marcado dende o departamento da biblioteca. 

• Visitas á contorna e a espazos naturais. 

• Asistencia a concertos e teatros. 

A realización das saídas propostas, dependerá do custo e das posibles datas ofertadas. De ser o caso, 

aínda que non aparezan programadas, poderanse realizar todas aquelas que xurdan ao longo do 

curso e o equipo de profesores/as considere de interese pedagóxico ou aporten algo aos temas 

traballados na aula, sempre seguindo os requisitos legais para a súa realización. 

11. PROXECTO LINGÜÍSTICO 

• Dacordo co proxecto lingüístico do centro, constátase que hai unha situación favorable para a 

dinamización da lingua galega dentro do contexto escolar. 
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• O proxecto ten como finalidade o fomento do uso do galego en tódolos ámbitos, tanto dentro 

da escola como no seu contorno. 

• Partindo disto, proporanse un conxunto de obxectivos nas que se engloban actividades que 

promoven a cultura galega, o coñecemento do concello, a educación para a paz e 

medioambiental e outras de interese pedagóxico- educativo. 

Con relación ao exposto, o nivel centrarase nos seguintes obxectivos: 

• Empregar o galego en tódalas situación dentro do centro, así como na contorna: excursións, 

visitas, charlas, etc…(no caso de levalas a cabo)  

• Empregar a lingua galega en tódas aquelas actividades relacionadas coas TIC. 

• Fomentar unha boa valoración e uso da lingua galega no ámbito social. 

• Partindo da normativa vixente, impartir en lingua galega as materias obrigatorias por lei. 

• Adoptar as medidas axeitadas para que o alumnado que non teña o suficiente dominio das 

linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten. 

• No caso de atopar unha situación desfavorable no uso dalgunha das dúas linguas oficiais, 

poñeranse os medios para que o alumnado acade unha competencia lingüística axeitada en 

ámbalas dúas linguas. 

12. O PLAN DE CONVIVENCIA 

O Plan de Convivencia do CEIP Santa Baia, nace coa finalidade de poñer en práctica accións que 

impulsen a adquisición de competencias e habilidades sociais que favorezan a resolución pacífica dos 

conflitos , fomenten o respecto entre tódolos membros da comunidade educativa e contribúan á 

creación de habitos máis democráticos, accións que, en definitiva, redunden na mellora do clima 

escolar.A mellora da convivencia no ámbito escolar do centro, debe ser tarefa na que estén implicados 

tódolos sectores da súa comunidade educativa, e constituír un eixe vertebral sobre o que dar resposta 

á complexidade que supón o traballo directo con alumnos e alumnas, que dada a súa idade non 

adquiriron aínda suficientes hábitos de convivencia, de respecto mutuo, e de participación responsable 

na vida do centro. 

12.1. Obxectivos  

• Manter e mellorar o clima de seguridade, respecto e confianza no centro, establecendo cauces 

e procedementos que faciliten aos diferentes sectores da comunidade educativa a expresión 

das tensións e as discrepancias, así como a resolución dos conflitos, de forma construtiva e 

non violenta, favorecendo a comunicación e a toma de decisións por consenso. 
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• Promover a implicación de todos os sectores da comunidade educativa do noso centro, tanto 

nos procesos de reflexión como na adaptación e desenvolvemento deste Plan. 

• Incidir nunha educación en valores que responda axeitadamente á cultura da paz, á 

interculturalidade, ás desigualdades de xénero, aos valores democráticos e cívicos…dende a 

perspectiva de que o mellor antídoto contra a violencia é unha boa educación afectivo-

emocional e os comportamentos pacíficos, tolerantes, cooperativos e solidarios. 

12.2. Accións prioritarias para o nivel 

No nivel as accións propostas baséanse fundamentalmente na comunicación e na cooperación e 

céntranse nos ámbitos da prevención e da intervención. Son as seguintes: 

• Manter e potenciar un clima de centro e de clase positivo 

✓ Participación do alumnado na elaboración de normas da propia aula, respectando os 

dereitos e os deberes establecidos no RRI. As sesións de titoría poden ser un instrumento 

eficaz de participación. 

✓ Coñecemento das normas do centro e as consecuencias do seu incumprimento.  

✓ Fomento das boas relacións interpersoais nas aulas , sendo moi importante o respecto ás 

diferencias de todo tipo. 

✓ Búsqueda de espazos e tempos para a convivencia entre o alumnado, especialmente por 

medio das actividades complementarias e extraescolares, recreos… 

• Potenciar a acción titorial 

✓ Asumir o compromiso de exercer a titorÍa individual e de grupo, dentro da función docente, 

partindo do respecto á individualidade e o ritmo de cada un e principalmente para atender 

ao alumnado con necesidades educativas específicas, dentro do marco xeral do obxectivo 

de desenvolvemento integral de tódalas capacidades do alumno, tanto as cognitivas coma 

as físicas, emocionais, morais e de relación cos demáis. 

✓ Potenciar a figura do titor/a como mediador/a das relacións interpersoais. 

✓ Promover unha maior coordinación do tiror/a co equipo docente. 

• Implicación das familias 

Para fomentar a colaboración entre o centro e as familias é importante: 
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✓ Que o centro ofreza apoio, asesoramento, dispoñibilidade de recursos, materiais e 

instalacións e faciltar horarios de reunións. 

✓ Ofrecer propostas reais de colaboración: visitas culturais, axuda en celebracións, visitas aos 

seus centros de traballo… (sempre que se leven a cabo). 

✓ Dende o nivel, fomentaremos a colaboración centro-familia sobre todo a través de reunións. 

Realizaranse reunións grupais a principio de curso, e sempre que se considere preciso, e 

reunións individuais cando que o titor/a ou pai/nai o crea necesario. Nas reunións, tanto 

grupais como individuais débese: 

✓ Programar os contidos das mesmas. 

✓ Pedir información aos pais e nais sobre aspectos relacionados cos fillos. 

✓ Sensibilizalos sobre a importancia da colaboración co profesorado basada na confianza e o 

respecto. 

✓ Transmitirlles os valores que se van traballar para promover que se leve na casa unha 

mesma liña. 

• Utilizar o traballo cooperativo: 

Sempre que sexa posible incluiranse traballos cooperativos, tanto en gran grupo como en grupos 

pequenos que faciliten a integración e estimulen a comunicación e a participación. A maior parte dos 

alumnos/as que aprenden deste xeito melloran en aceptación, sen prexuízos, respecto aos demais e 

colaboración. 

13. NECESIDADES DE MATERIAL 

• Libros de texto DIXITAL axeitados á LOMCE. 

• Xogos didácticos. 

• Soporte informático máis completo. 

14. PROPOSTAS DE MELLORA INCLUIDAS NA MEMORIA FINAL 

Na memoria final incluiranse as melloras que o profesorado considere oportunas despois de 

seren debatidas ó longo deste curso 

15. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 

A avaliación será continua e o nivel revisará trimestralmente o grao de adecuación dos seguintes 

indicadores para realizar as modificacións oportunas: 
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-  Metodoloxía empregada. 

-  Procedementos de avaliación e criterios de cualificación.  

- Relación entre os estándares de aprendizaxe e a consecución das competencias clave. 

-  Adecuación dos contidos en relación aos indicadores de logro establecidos. 

-  Medidas de atención á diversidade. 

-  Actividades complementarias e extraescolares, en relación cos obxectivos propostos. 

Na avaliación final terase en conta que: 

-  Deben impartirse ao longo do curso, como mínimo, o 80% dos contidos programados. 

-  Que o 70% do alumnado do grupo debe superar os criterios de avaliación. 

De non ser así, deberanse introducir os cambios ou correccións que se estimen oportunos para incluílos 

na programación do seguinte curso. 

 

16. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS DE CADA ÁREA: 

.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS DE “LENGUA CASTELLANA” 

• Expresa ideas, pensamientos, opiniones, sentimientos y emociones con claridad con una 

articulación, ritmo y entonación adecuados. 

• Comprende textos orales o escritos de 15 líneas. 

• Expresa con una oración la idea principal del texto y responde preguntas sobre el sentido 

explícito del mismo. 

• Reproduce de memoria breves textos de 5 líneas. 

• Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con la velocidad, fluidez y 

entonación adecuada. 

• Resume textos leídos destacando las ideas principales. 

• Escribe textos con coherencia de hasta 10 líneas respetando las normas gramaticales y 

ortográficas básicas.  

• Utiliza correctamente el diccionario. 

• Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto: sustantivo, verbo y adjetivo. 

• Distingue sujeto y predicado en una oración. 

• Utiliza los signos de puntuación en sus producciones escritas: punto seguido y comas en las 

enumeraciones. 
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.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS DE LINGUA GALEGA 

• Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos e emocións con claridade cunha 

articulación, ritmo e entoación axeitados. 

• Comprende textos orais ou escritos de 15 liñas. 

• Expresa cunha oración a idea principal do texto e responde preguntas sobre o sentido explícito 

do mesmo. 

• Reproduce de memoria breves textos de 5 liñas. 

• Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade coa velocidade, fluidez e 

entoación adecuada. 

• Resume textos lidos destacando as ideas principais. 

• Escribe textos con coherencia de ata 10 liñas respectando as normas gramaticais e ortográficas 

básicas.  

• Utiliza correctamente o dicionario. 

• Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto: sustantivo, verbo e adxectivo. 

• Distingue suxeito e predicado nunha oración. 

• Utiliza os signos de puntuación nas súas producións escritas: punto seguido e comas nas 

enumeracións. 

 

.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS DE MATEMÁTICAS. 

• Lee, escribe y ordena números naturales hasta la centena de millón. 

• Descompone números naturales en forma de suma. 

• Lee, escribe y ordena números decimales hasta la milésima. 

• Comprende el concepto de fracción. 

• Compara y ordena fracciones con igual denominador. 

• Elabora y emplea estrategias de cálculo mental. 

• Resuelve problemas utilizando las 4 operaciones básicas con números naturales. 

• Conoce y utiliza las medidas básicas de longitud, capacidad, masa, tiempo y dinero. 

• Realiza transformaciones y equivalencias entre estas unidades. 

• Identifica y mide ángulos agudos, rectos y obtusos. 

• Identifica figuras planas: triángulos, paralelogramos y polígonos. 

• Calcula el perímetro de las figuras dadas. 

• Identifica cuerpos geométricos: esfera, cono, cilindro, cubo, prisma y pirámide 
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.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS DE CIENCIAS SOCIAIS 

• O Universo. Orixe e composición.  

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

súas consecuencias.  

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

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

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

características de climas do mundo.  

• Climas e paisaxes de España e de Galicia. Tipos, localización, características e paisaxes. · A 

Constitución, dereitos, deberes e liberdades.  

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

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

• Organización territorial do Estado español: comunidades autónomas e cidades autónomas, 

provincias e municipios.  

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

pertenza.  

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

inmigración e a emigración.  

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

• Pirámides de poboación.  

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

cristiáns.  

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

Idade Media na Península Ibérica.  

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

 

.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS DE CIENCIAS NATURAIS 

• 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.  



Programación 5º nivel Ceip Santa Baia Curso 2021-2022 

pág. 29 

• 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. 

 

17. MEDIDAS PARA A EDUCACIÓN NON PRESENCIAL E/OU SEMIPRESENCIAL. 

17.1. Metodoloxía. 

Durante o tempo que dure a modalidade semipresencial ou telemática, desenvolveranse 

actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes 

anteriores que resulten necesarias para todo o alumnado. Na medida do posible deseñaranse 

actividades globalizadoras e interdisciplinares, debidamente titorizadas, promovendo o traballo 

colaborativo entre os equipos docentes das distintas áreas e materias nas etapas, ciclos ou 

ensinanzas en que sexa posible. 

A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias 

clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación 

requiran a mínima intervención docente. 

Traballaremos durante o tempo que dure a modalidade semipresencial ou telemática con 

diferentes actividades recollidas na plataforma Eva (Edixgal), as cales reforzan os contidos 

tratados en cada unidade. Incluiremos tamén outro tipo de actividades que serán elaboradas polo 

profesorado do nivel, sempre que sexa necesario. Tamén incluiremos vídeos explicativos na 

plataforma para poder reforzar os temas tratados ao longo da duración desta modalidade virtual. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles durante a 

modalidade presencial, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a 

materia, co obxectivo de que poidan continuar o seu itinerario formativo. 
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17.2. Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a 

ensinanza telemática. 

Como xa mencionamos antes, a nosa metodoloxía levarase a cabo a través da plataforma Eva 

(Edixgal), e combinarémola coa plataforma Cisco Webex, sempre que sexa necesario, así como 

co correo electrónico ou mesmo co teléfono. 

Para proveer o dereito á educación e que o noso alumnado poida seguir a ensinanza telemática, 

xa indagamos sobre este tema con cada familia, poñéndonos en contacto con elas. Temos de 

referencia o curso pasado onde puidemos comprobar que todo o alumnado posuía conectividade 

para levar a cabo esta modalidade de ensino-aprendizaxe telemático. Deste xeito queremos 

indicar e resaltar que todo o noso alumnado, pertencente ao sexto nivel da Educación Primaria, 

ten medios suficientes para conectarse e poder realizar o teletraballo que se lle asigna. En 

tódolos casos, cada familia ten Wifi ou outros sistemas para realizar as conexións necesarias, 

polo que ningún alumno/a quedaría descolgado deste proceso de ensino-aprendizaxe non 

presencial. 

17.3. Mecanismos para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. 

A plataforma Edixgal proporciónanos suficientes recursos como para controlar e seguir o proceso 

de ensino-aprendizaxe do noso alumnado, xa que podemos ver en tempo real como estes van 

realizando as tarefas que se lle encomendan. A maiores contamos coa plataforma Cisco Webex, 

onde podemos observar ao noso alumnado e ver si posúe unha actitude e responsabilidade 

axeitadas de cara ó traballo. 

17.4. Estratéxias e instrumentos de avaliación. 

I. Procedementos:  

 - Observación sistemática dos procesos de ensinanza/aprendizaxe, que pode  ser: 

o Directa: Observación dos procesos nos que está o alumno presente a través das 

videoconferencias, cando se leven a cabo. 

o Indirecta: A que se realiza sobre o resultado das tarefas que o alumno desenvolve 

a través dos resultados obtidos na plataforma Edixgal. 

- Probas escritas (realizadas e enviadas polo correo, ou na mesma plataforma dixital. 

- Cuestionarios ou intervencións orais, se se emprega algún medio dixital como o Cisco 

Webex ou grabación de audicións. 

II. Instrumentos de avaliación: Os datos serán rexistrados en: 

• Listaxes de control.  

• Fichas de seguemento. 

• Escalas de estimación. 

• Anecdotario. 
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• Tarefas dos diferentes temas. 

• Rexistros dixitais da plataforma na entrega e corrección de tarefas. 

III. Cualificación final: 

Considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de 

desenvolvemento das aprendizaxes. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante 

o curso presencial, así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o tempo do curso 

semipresencial ou telemático, fomentando as rutinas de traballo e mantendo o hábito de estudo, 

polo que se terán en conta os resultados da modalidade presencial, utilizando só en beneficio da 

mellora da nota do alumnado, o traballado na modalidade telemática. Seguiremos as normas de 

actuación reflectidas nas NOFC. Tenderase á promoción como norma xeral, incluso tendo máis 

áreas suspensas que as recollidas nas NOFC. Só en casos excepcionais e cun plan de 

recuperación, tomarase a decisión de “non promoción”.  

IV. Criterios de avaliación: (meramente actitudinais ante a situación telemática) 

• Ten rutinas e hábitos de traballo. 

• Mostra interese e esforzo ante o traballo. 

• Mostra orde no traballo presentado. 

• Pide axuda se o necesita. 

• Presenta nivel de atención axeitada a cada tarea 

17.5. Procedemento de comunicación coas familias e co alumnado. 

Tanto o noso alumnado como as familias estarán informadas en todo momento sobre o proceso 

de ensino a través da plataforma Edixgal, correo electrónico, enviando mensaxes a través do 

Abalarmóbil e a través da web do Centro.  

Nalgúns casos tamén botaremos man dos teléfonos para poder levar a cabo algunha titoría, 

dependendo da diversidade da aula. 

Será de vital importancia reforzar a fluidez de comunicación coas familias, así como a publicación 

na páxina web do Centro, a través do Abalarmóbil ou doutros medios, todo o necesario para 

poder levar a cabo este proceso de ensino non presencial. 
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ÁREA : CIENCIAS DA NATUREZA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1 - INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

• B 

• e 

• h 
• i 

B1.1. Iniciación á actividade 
científica. 
 
B1.2. Emprego de diferentes 
fontes de información. 

B1.1. Obter información relevante 
sobre feitos ou fenómenos previamente 
delimitados, facer predicións sobre 
sucesos naturais, integrar datos de 
observación directa e indirecta a partir 
da consulta de fontes directa e 
indirectas e comunicando os resultados 
en diferentes soportes. 
 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e 
organiza información concreta e 
relevante, analízaa, obtén 
conclusións, elabora informes e 
comunica os resultados en 
diferentes soportes. 

▪ CCL 
▪ CSIEE 
▪ CAA 
▪ CD 
▪ CMCCT 

 

B1.3. Lectura de textos 
propios da área. 
 
B1.4. Utilización das 
tecnoloxías da información e 
comunicación para buscar e 
seleccionar información, 
simular procesos e comunicar 
conclusións sobre os traballos 
realizados. 
 
B1.5. Uso progresivamente 
autónomo do tratamento de 
textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou 
notas, imaxes etc.). 
 
B1.6. Xestión de ficheiros. 

CNB1.1.2. Expresa oralmente e 
por escrito, de forma clara e 
ordenada contidos relacionados 
coa área manifestando a 
comprensión de textos orais 
e/ou escritos. 

• CCL 
• CMCCT 

CNB1.1.3. Emprega de forma 
autónoma o tratamento de 
textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou 
notas etc.). 

• CCL 

• CSIEE 

• CMCCT 

• CD 

CNB1.1.4. Manexa estratexias 
axeitadas para acceder á 
información dos textos de 
carácter científico. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CCL 

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas 
guiadas de información na rede. 

▪ CAA 
▪ CMCCT 
▪ CD 

CNB1.1.6. Coñece e aplica 
estratexias de acceso e traballo 
na rede. 

• CAA 

• CMCCT 

• CD 
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▪ b 
▪ c 
▪ d 

B1.7. Aproximación 
experimental a cuestións 
científicas próximas á súa 
realidade. 

B1.2. Establecer conxecturas tanto 
respecto de sucesos que ocorren 
dunha forma natural como sobre os 
que ocorren cando se provocan a 
través dun experimento ou dunha 
experiencia. 

CNB1.2.1. Manifesta autonomía 
na planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións. 

• CSIEE 

• CAA 

• CMCCT 

▪ h 
▪ i 

B1.8. Traballo individual e 
cooperativo. 
B1.9. A igualdade entre homes 
e mulleres. 
B1.10. A conduta responsable. 
B1.11. A relación cos demais. 
A resolución pacífica de conflitos. 
B2.12. Toma de decisións: 
criterios e consecuencias. 
B1.13. Desenvolvemento de 
hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade. Técnicas de 
traballo. Recursos e técnicas 
de traballo individual. 
B1.14. Hábitos de prevención 
de enfermidades e accidentes, 
na aula e no centro. 
B1.15. Emprego de diversos 
materiais, tendo en conta as 
normas de seguridade. 
B1.16. Elaboración de 
protocolos de uso das TIC na 
aula. 
B1.17. Valoración da 
necesidade de controlar o 
tempo destinado ás 
tecnoloxías da información e 
da comunicación e do seu 
poder de adicción. 

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

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

• CAA 

• CSC 

• CMCCT 
• CSIEE 

CNB1.3.2. Coñece e emprega 
as normas de uso e de 
seguridade dos instrumentos, 
dos materiais de traballo e das 
tecnoloxías da información e 
comunicación. 

• CMCCT 

• CSC 

• CD 

CNB1.3.3. Utiliza algúns 
recursos ao seu alcance 
proporcionados polas 
tecnoloxías da información para 
comunicarse e colaborar. 

▪ CD 
▪ CAA 
▪ CMCCT 

• A 

• b 

• c 

• e 

• g 

• h 
• i 

B1.18. Planificación e 
realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións, 
formulando problemas, 
enunciando hipóteses, 
seleccionando o material 
necesario, montando, 
realizando e extraendo 

B1.4. Realizar proxectos, 
experiencias sinxelas e pequeñas 
investigacións e presentar informes 
coas conclusións en diferentes 
soportes. 

CNB1.4.1. Realiza proxectos, 
experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións 
formulando problemas, 
enunciando hipóteses, 
seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os 
resultados. 

• CMCCT 

• CCL 

• CAA 
• CSIEE 
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conclusións e presentando 
informes en diferentes 
soportes. CNB1.4.2. Presenta un informe, 

de forma oral ou escrita, 
empregando soportes variados, 
recollendo información de 
diferentes fontes (directas, 
libros, internet) cando traballa 
de forma individual ou en equipo na 
realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións. 

• CMCCT 

• CCL 

• CSC 

• CD 

• CAA 

• CSIEE 

 
 
BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 
 

• e 

• h 

B2.1. As funcións vitais no ser 
humano: recoñecemento da 
nutrición como unha función 
vital para os seres humanos. 
 
B2.2. Identificación dos 
aparellos relacionados con ela 
(aparellos respiratorios, 
dixestivo, circulatorio e 
excretor). 

B2.1. Identificar e localizar os 
principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do corpo 
humano, establecendo algunhas 
relacións fundamentais entre eles. 

CNB2.1.1. Identifica e localiza 
os principais órganos implicados na 
realización das función vitais do corpo 
humano. 

• CMCCT 

CNB2.1.2. Identifica as 
principais características dos 
aparellos respiratorio, dixestivo, 
locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións. 

• CMCCT 

 

B2.3. Recoñecemento das 
características básicas do 
sistema reprodutor humano e 
as diferenzas entre sexos. 
Funcionamento do sistema 
reprodutor. 
 
B2.4. Descrición dos sentidos 
e do sistema nervioso e 
valoración da súa importancia 
en relación co medio e co 
resto dos seres humanos. 
 
B2.5. O aparello locomotor. 
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• a 

• b 

• c 

• d 

• h 

• k 
• m 

B2.6. Saúde e enfermidade. 
Principais enfermidades que 
afectan aos aparellos e 
sistemas do organismo 
humano. 
 
B2.7. Hábitos saudables para 
previr enfermidades. 
 
B2.8. Trastornos alimenticios. 
 
B2.9. Efectos nocivos do 
consumo de alcohol e drogas. 
 
B2.10. Tipos de dietas. 
Elaboración de menús saudables. 
Clasificación de alimentos. 
Análise de etiquetas de produtos. 

B2.3. Relacionar determinadas 
prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, 
adoptando estilos de vida 
saudables, coñecendo as 
repercusións para a saúde do seu 
modo de vida. 

CNB2.3.1. Investiga sobre 
enfermidades relacionadas 
cunha alimentación inadecuada 
e presenta conclusións en 
diversos soportes. 

• CMCCT 
• CSC 

CNB2.3.2. Coñece os principios 
das dietas equilibradas, e 
elabora menús variados 
identificando ás prácticas 
saudables. 

• CMCCT 

• CCL 

• CSC 

CNB2.3.3. Recoñece os efectos 
nocivos do consumo de alcohol 
e drogas. 

• CMCCT 

• CSC 

 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

• e 
• h 

B3.1. Seres vivos e seres 
inertes. Diferenciación. 
 
B3.2.Organización interna dos 
seres vivos e estrutura dos 
seres vivos: células, tecidos: 
tipos; órganos; aparellos e 
sistemas: principais 
características e funcións. 

B3.1. Coñecer a estrutura dos 
seres vivos: células, tecidos, tipos, 
órganos, aparellos e sistemas. 
Identificar as principais 
características e funcións. 

CNB3.1.1. Identifica e describe 
a estrutura dos seres vivos: 
células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas, nomeando as 
principais características e funcións 
de cada un deles. 

• CMCCT 
• CCL 

• e 

• h 

• i 

B3.3. Os seres vivos: 
características, clasificación e 
tipos. 
 
B3.4. Os animais vertebrados 
e invertebrados, características e 
clasificación. 
 

B3.2. Coñecer diferentes niveis de 
clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas características e 
tipos. 

CNB3.2.1. Clasifica aos seres 
vivos e nomea as principais 
características atendendo ao 
seu reino: Reino animal. Reino 
das plantas. Reino dos fungos e 
outros reinos empregando 
criterios científicos e medios 
tecnolóxicos. 

• CMCT 
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B3.5. As plantas: a estrutura e 
fisioloxía. A fotosíntese. CNB3.2.2. Utiliza guías na 

identificación científica de 
animais vertebrados, 
invertebrados e plantas. 

• CMCCT 
 

• a 

• e 

• h 

• i 
 

B3.6. As relacións entre os 
seres vivos. Cadeas alimentarias. 
B3.7. Características e 
compoñentes dun ecosistema. 

B3.3. Investigar as características de 
ecosistemas do seu contorno mediante 
a recollida de datos, facendo hipóteses, 
empregando 
diversas fontes de información e 
presentando os resultados en 
diferentes soportes, mostrando 
interese pola rigorosidade e 
hábitos de respecto e coidado caraaos 
seres vivos. 

CNB3.3.1. Coñece e explica, 
con rigorosidade, as principais 
características e compoñentes 
dun ecosistema. 

• CMCCT 

• CCL 

• i 

• o 
 

B3.8. Observación e estudo 
dun ecosistema próximo, 
recoller datos, facer hipóteses 
e recollendo os resultados en 
diferentes soportes. 
 
B3.9. Actuacións humanas 
que modifican o medio 
natural. Extinción de especies. 
 
B3.10. Interese pola 
observación e polo estudo 
rigoroso de todos os seres 
vivos. 
 
B3.11. Emprego de medios 
tecnolóxicos para o estudo 

CNB3.3.2. Investiga con criterio 
científico, ecosistemas próximos e 
presenta resultados en diferentes 
soportes. 

• CMCCT 
• CCL 

CNB3.3.3. Identifica algunhas 
actuacións humanas que 
modifican o medio natural e as 
causas de extinción de especies e 
explica algunhas actuacións para o 
seu coidado. 

• CMCCT 

• CSC 

CNB3.3.4. Usa a lupa e outros 
medios tecnolóxicos para a 
observación científica. 

• CMCCT 
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dos seres vivos. CNB3.3.5. Observa e rexistra 
algún proceso asociado á vida 
dos seres vivos, utiliza os 
instrumentos e os medios 
audiovisuais e tecnolóxicos 
apropiados e comunica de xeito 
oral e escrito os resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CD 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

• e 

• h 
 

B4.1. Comparación e 
clasificación dos materiais 
segundo propiedades físicas 
observables: dureza, 
solubilidade, estado de 
agregación e condutividade 
térmica. 

B4.1. Coñecer e comparar para 
clasificar materiais segundo as 
súas propiedades observables: 
dureza, solubilidade, estado de 
agregación e condutividade 
térmica. 

CNB4.1.1. Coñece e clasifica 
materiais segundo as súas 
propiedades (dureza, 
solubilidade, estado de 
agregación e condutividade 
térmica). 

• CMCCT 

• e 

• g 

• h 

B4.2. Diferentes procedementos 
para a medida da masa e do 
volume dun corpo. 
 
B4.3 Explicación de 
fenómenos físicos observables en 
termos de diferenzas de 
densidade. A flotación nun medio 
líquido. 

B4.2. Realizar experiencias 
sinxelas e pequenas investigación para 
determinar: a masa e o 
volume dun corpo e as principais 
características da flotación dos corpos. 

CNB4.2.1. Utiliza diferentes 
procedementos para determinar 
a medida da masa e do volume 
dun corpo. 

• CMCCT 

CNB4.2.2. Describe a diferenza 
entre masa e volume. 

• CMCCT 

• CCL 

CNB4.2.3. Identifica e explica as 
principais características da 
flotación nun medio líquido. 

• CMCCT 

• CCL 
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• a 

• e 

• h 

B4.4. Fontes de enerxía e 
materias primas: a súa orixe. 
Enerxías renovables e non 
renovables. 
 
B4.5. Fontes de enerxías 
renovables e non renovables. 
O desenvolvemento enerxético, 
sostible e equitativo. 

B4.3. Identificar e explicar as 
características das fontes de 
enerxía renovables e non 
renovables e a súa influencia no 
desenvolvemento sostible. 

CNB4.3.1. Identifica e explica as 
diferenzas entre enerxías 
renovables e non renovables e 
argumenta sobre as accións 
necesarias para o desenvolvemento 
enerxético, 
sostible e equitativo. 

• CMCCT 

• CCL 

• CSC 

• b 

• c 

• e 

• g 

• h 

• i 

B4.6. Realización de 
experiencias sinxelas sobre 
reaccións químicas habituais 
na vida cotiá e doméstica: a 
combustión, a oxidación e a 
fermentación. 
 
B4.7. Identificación de produtos 
químicos habituais no fogar e dos 
posibles riscos para o organismo. 

B4.4. Realizar experiencias 
sinxelas, de forma cooperativa, 
sobre reaccións químicas habituais na 
vida cotiá; formular problemas, 
enunciar hipóteses, seleccionar o 
material necesario, extraer conclusións 
e comunicar os resultados en 
diferentes soportes. 

CNB4.4.1. Realiza experiencias 
sinxelas, en equipo, sobre 
reaccións químicas habituais na 
vida cotiá; formular problemas, 
enunciar hipóteses, seleccionar 
o material necesario, extraer 
conclusións e comunicar os 
resultados en diferentes 
soportes. 

• CMCCT 

• CAA 

• CSIEE 

• CCL 

• CD 

 

B4.8. Identificación na 
etiquetaxe dos símbolos de 
perigo máis comúns. 

CNB4.4.2. Identifica produtos 
químicos habituais no fogar e os 
posibles riscos para o 
organismo. 

• CMCCT 

CNB4.4.3. Identifica e explica os 
símbolos de perigo máis 
comúns na etiquetaxe. 

• CMCCT 

CNB4.4.4. Respecta as normas 
de uso, de seguridade, de 
conservación e de mantemento 
dos instrumentos de observación e 
dos materiais de 
traballo, na aula e no centro. 

• CMCCT 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 
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▪ c 
▪ e 
▪ h 
▪ j 

B5.1. Uso das máquinas 
eléctricas na vida cotiá e 
doméstica. Normas de 
seguridade. 
 
B5.2. As máquinas eléctricas. 
 
B5.3. A transmisión da 
electricidade. 
 
B5.4. Elementos dos circuítos 
eléctricos. 

B5.1. Planificar e construír, de 
forma cooperativa, un circuíto 
eléctrico simple que responda a un 
problema dado, atendendo ás normas 
de seguridade. 

CNB5.1.1. Observa e identifica 
os elementos dun circuíto 
eléctrico e constrúe un. 

• CMCCT 

• CSIEE 

CNB5.1.2. Observa, identifica e 
explica algúns efectos da 
electricidade da vida cotiá. 

• CMCCT 

• CCL 

CNB5.1.3. Expón exemplos de 
materiais condutores e illantes, 
argumentado a súa exposición. 

• CMCCT 

• CCL 

• a 

• e 

• h 
• i 

B5.5. Efectos da electricidade. 
 
B5.6. Condutores e illantes. B5.2. Investigar sobre a evolución dun 

obxecto, aparello ou máquina ao longo 
da historia, utilizando distintas fontes 
de información e 
presentando os resultados en 
diferentes soportes. 

CNB5.2.1. Coñece algúns dos 
grandes descubrimentos e 
inventos da humanidade e 
explica os beneficios ou riscos 
para á sociedade. 

• CMCCT 

• CCL 
• CSC 

CNB5.2.2. Valora e describe a 
influencia do desenvolvemento 
tecnolóxico nas condicións de 
vida e no traballo. 

• CMCCT 

• CCL 

• CSC 

B5.7. A ciencia: presente e 
futuro da sociedade. 
Beneficios e riscos das 
tecnoloxías e produtos. 
Importantes descubrimentos e 
inventos. 

CNB5.2.3. Coñece e explica 
algúns dos avances da ciencia 
no fogar e na vida cotiá, na 
medicina, na cultura e no lecer, 
na arte, na música, no cine e no 
deporte e nas tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

• CMCCT 

• CCL 

• CSC 

• CCEC 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

▪ a 
▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ h 
▪ i 

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

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

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

▪ CAA 
▪ CD 
▪ CMCCT 
▪ CCL 
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alumnado e facilite o proceso de 
autorregulación de aprendizaxes. 
 
B1.2.Busca e selección de 
información empregando as TIC e 
outras fontes (directas e 
indirectas),organización,análise, 
documentación do proceso 
(mediante uso do cartafoles) e 
comunicación das conclusións. 
 
B1.3.Planificación e xestión de 
proxectos co fin de acadar 
obxectivos. Iniciativa 
emprendedora. 

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

• CSIEE 

• CAA 

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

• CAA 

• CCL 

 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 

B1.4.Emprego de técnicas de 
estudo individual e de estratexias 
de traballo cooperativo. 
Valoración do esforzo e coidado 
do material. 
 
B1.5.Participación activa e 
construtiva na vida social, uso das 
 
 
normas de convivencia. 
B1.6.A cooperación e o diálogo 
como valores democráticos e 
recursos básicos na resolución 
pacífica de conflitos. 

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

CSB1.2.1.Participa en 
actividades individuais e de 
grupo, e empregaestratexias de 
traballocooperativo valorando 
oesforzo e o coidado domaterial. 

• CSC 

• CAA 

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

• CSC 

• CAA 

• b 

• e 

• h 

• i 

• o 

B1.7.Utilización da terminoloxía 
propia da área. Organización de 
ficheiros temáticos de termos 
propios da área. 
 

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

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

• CCL 

• CAA 

• CMCCT 

• CSC 
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B1.8.Fomento de Técnicas de 
animación á lectura de textos de 
divulgación das Ciencias sociais 
(de carácter social, xeográfico e 
histórico). - A prensa escrita e 

dixital como 
fonte de información. 
 
B1.9.Utilización e lectura de 
diferentes linguaxes textuais e 
gráficos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

▪ CCL 
▪ CMCCT 
▪ CSC 
▪ CAA 

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

▪ CCL 

• CD 

• CMCCT 
• CSC 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

• h 
• e 

B2.1.O Universo: galaxia, estrela, 
planeta, satélite, asteroide e 
cometa. 

B2.1.Explicar como é e de que 
forma se orixinou o Universo e 
os seus principaiscompoñentes. 

▪ CSB2.1.1.Describe como é e 
de que forma se orixinou o 
Universo e explica os seus 
principais compoñentes 
identificando galaxia, estrela, 
planeta, satélite, asteroide e 
cometa. 

• CMCCT 

• CCL 

• h 

• e 

B2.2.O sistema Solar: o Sol e os 
planetas. 

B2.2.Describir as 
características principais do 
Sistema Solar identificando 
diferentes tipos de astros e as 
súas características 

CSB2.2.1. Describe as 
características,compoñentes do 
SistemaSolar, localizando o Sol 
nocentro do mesmo e os 
planetas segundo a súa 
proximidade. 

• CMCCT 

• CCL 
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• h 

• e 

B2.3.O planeta Terra e a Lúa. 
Características. 
 
B2.5.A translación da Lúa: as 
fases lunares. Eclipses e mareas. 

B2.3. Explicarconsecuencias e calcular 
osfusos horarios. 

CSB2.3.1. Define e 
representa o modelo 
terrestre, o eixedo xiro e os polos. 
Calculaos fusos horarios. 

• CMCCT 

• CCL 

• CAA 

CSB2.3.2.Explica o día e a 
noite como consecuencia da 
rotación terrestre e como 
unidades para medir o 
tempo. 

• CMCCT 

• CCL 

• CAA 

CSB2.3.3.Define a 
translación da Lúa 
identificando e nomeando as 
fases lunares. 

• CMCCT 

• CCL 

• h 

• g 

• e 
• i 

B2.6.Cartografía. Planos, mapas 
eplanisferios. Mapas temáticos. 
 
B2.7. Escalas e signos 
convencionais dun mapa. 
 
B2.8.Orientación no espazo: 
técnicas, instrumentos e 
estratexias. - Elaboración dun 

itinerario coa axuda de 
ferramentas dixitais. 

B2.4.Describir correctamente 
planos e mapas, incluíndo os 
planisferios, interpretando a súa 
escala e signos convencionais. 

CSB2.4.1.Identifica e 
clasifica os diferentes tipos 
de mapas, define que é a 
escala nun mapa e emprega 
e interpreta os signos 
convencionais máis usuais 
que poden aparecer nel. 

• CMCCT 

• CAA 

• e 

• g 

• h 

• o 

B2.9.O clima e factores 
climáticos. 

B2.5.Identificar os elementos 
que inflúen no clima, explicando 
como actúan nel e adquirindo 
unha idea básica de clima e 
dos factores determinan o clima 
en España. 

CSB2.5.1.Define clima, 
nomea os seus elementos e 
identifica os factores que 
determinan en España. 

• CMCCT 

• CCL 

▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ o 

B2.10.As grandes zonas 
climáticasdo planeta. 
 
B2.11.Tipos de climas de España 
e as súas zonas de influencia. 
Oclima en Galicia. 

B2.6.Recoñecer as zonas 
climáticas mundiais e os tipos 
de clima de España 
identificando algunhas das súas 
características básicas. 

CSB2.6.1.Explica que é 
unha zona climática, 
nomeando as tres zonas 
climáticas do planeta e 
describindo as súas 
características principais. 

• CMCCT 

• CCL 
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CSB2.6.2 Describe e sinala 
nun mapa os tipos de climas 
de España, e as zonas ás 
que afecta cada un, 
interpretando e analizando 
climogramas de distintos 
territorios de España e 
relacionándoos co clima ao 
que pertence. 

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CCL 

▪ h 
▪ i 
▪ o 

B2.12. A paisaxe: elementos que 
a forman, tipos de paisaxes. 
 
B2.13. Características das 
principais paisaxes de España. 

B2.7. Explicar que é unha 
paisaxe, identificar os principais 
elementos que a compoñen e 
as características das principais 
paisaxes de España 

CSB2.7.1.Define paisaxe, 
identifica os seus elementos 
e explica as características 
das principais paisaxes de 
España valorando a súa 
diversidade. 

• CCL 

• CSC 

• CAA 

▪ e 
▪ h 
▪ io 

B2.14.A diversidade xeográfica 
das paisaxes de España: relevo e 
hidrografía. 
 
B2.15.O relevo e a rede 
hidrográfica de Galicia. Utilización 
de sistemas de información 
xeográfica. 

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

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

• CMCCT 

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

• CMCCT 

• a 

• b 
• h 

B2.16.A intervención humana 
nomedio. Estudo de campo das 
consecuencias da intervención 
humana na contorna. 
 
B2.17.A contaminación e o 
cambio climático. 
 
B2.18.Desenvolvemento sostible 
e consumo responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.9.Explicar a importancia da 
intervención humana no medio 
e favorecer o desenvolvemento 
sostible. 
 
 
 

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

• CSC 

• CCL 

CSB2.9.2.Favorece o 
desenvolvemento sostible e 
o consumo responsable. 

• CSC 

• CAA 



Programación 5º nivel Ceip Santa Baia Curso 2021-2022 

pág. 44 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE 

• a 

• d 

• h 

B3.1.A Constitución de 1978. 
 
B3.2. Dereitos e deberes dos 
cidadáns e cidadás. 

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

CSB3.1.1. 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. 

▪ CSC 
▪ CCL 

▪ a 
▪ d 
▪ h 

B3.3. Forma de goberno: a 
monarquía parlamentaria. 
 
B3.4. As principais institucións 
políticas e as súas funcións. 
Elaboración de organigramas. 

B3.2. Identificar as institucións 
políticas que se derivan da 
Constitución. Funcións e 
organización. 

CSB3.2.1. Identifica as 
principais institucións do 
Estado español e describe 
as súas funcións e a súa 
organización. 

▪ CSC 
▪ CCL 

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

• CCL 
• CSC 

• a 

• d 

• h 

B3.5. Entidades territoriais e 
órganos de goberno. As 
comunidades autónomas, as 
cidades autónomas e as 
provincias. 

▪ B3.3. Describir a organización 
territorial do Estado español así 
como os órganos de goberno. 

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

• CCL 

• CSC 

• a 

• d 

• h 

• o 

B3.6. Manifestacións culturais e 
lingüísticas de España. 

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

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

• CCL 

• CSC 

▪ d 
▪ g 
▪ h 
▪ i 

B3.7. Demografía e poboación. 
Variables demográficas. 
 
B3.8. Conceptos demográficos: 
poboación absoluta, densidade de 
poboación, distribución espacial, 

B3.5. Comprender e interpreta 
os principais conceptos 
demográficos e os factores 
xeográficos, sociais, 
económicos ou culturais que 
inciden nos datos de poboación. 

CSB3.5.1. Define demografía 
e poboación, comprende os 
principais conceptos 
demográficos e os principais 
factores que afectan á de 
poboación. 

▪ CMCCT 
▪ CCL 
▪ CSC 
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crecemento natural e crecemento 
real da poboación. 
 
B3.9. Representación gráfica de 
datos demográficos. 

CSB3 5.2. Interpreta unha 
pirámide de poboación e 
outros gráficos usados no 
estudo da poboación. 

• CMCCT 
• CAA 

▪ d 
▪ g 
▪ h 
▪ o 

B3.10. Poboación de Galicia e 
España: distribución e evolución. 
Representación gráfica dalgúns 
datos demográficos de Galicia 
obtidos en fontes estatísticas: 
INE. 

B3.6. Distinguir os principais 
trazos da poboación española 
explicando a súa evolución e a 
súa distribución demográfica e 
representándoa graficamente. 

CSB3.6.1. Describe osprincipais 
rasgos dapoboación española. 

▪ CCL 
▪ CSC 

CSB3.6.2. Explica o proceso 
da evolución da poboación 
en España e describe a 
incidencia que tiveron nesta, 
factores como a esperanzade vida ou 
a natalidade. 

▪ CCL 
▪ CSC 

CSB3.6.3. Describe osfactores que 
condicionan adistribución da 
poboaciónespañola. 

▪ CCL 
▪ CSC 

CSB3.6.4 Sitúa nun mapa os 
maiores núcleos depoboación en 
España e aszonas máis 
densamentepoboadas. 

▪ CSC 

• a 

• d 

• h 

• o 

B3.11. Os movementos 
migratorios: éxodo rural, a 
emigración a Europa, a chegada 
de inmigrantes ao noso país. 
B3.12. Problemas actuais da 
poboación española. - Estudo de 

casos e debates. 

B3.7. Describir os movementos 
migratorios da poboación 
galega e de España explicando 
o éxodo rural, a emigración a 
Europa, e a chegada de 
emigrantes ao noso país e 
identificar os problemas actuais 
da poboación española. 

CSB3.7.1 Explica o éxodo 
rural, a emigración a Europa, 
e a chegada de inmigrantes 
ao noso país. 

▪ CCL 
▪ CSC 

CSB3.7.2. Identifica edescribe os 
principaisproblemas actuais da 
poboación española: 
migracións, envellecemento, 
etc. 

▪ CCL 
▪ CSC 

• h 

B3.13.As actividades produtivas: 
recursos naturais e materias 
primas. 
 
B3.14.Produtos elaborados. 
Artesanía e Industria. Formas de 
produción. 

B3.8. Explicar as diferenzas 
entre materias primas e os 
productos elaborados, identificando as 
actividades que 
se realizan para obtelos. 

CSB3.8.1. Identifica e define 
materias primas e produto 
elaborado e os asocia coas 
actividades nas que seobteñen. 

• CCL 
• CSC 

CSB3 8.2 Describe 
ordenadamente o proceso 
de obtención dun produtoata a súa 
venda e identificaos sectores aos 
quepertencen. 

• CCL 

• CSC 

• CMCCT 
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• h 

• o 
 

B3.15.As actividades económicas 
e os sectores produtivos de 
España. 

B3.9.Identificar as actividades 
que pertencen a cada un dos 
sectores económicos, describir 
as características destes 
recoñecendo as principais 
actividades económicas de 
España. 

CSB3.9.1.Identifica os tres 
sectores de actividades 
económicas e clasificadistintas 
actividades nogrupo ao que 
pertencen. 

• CMTC 

• CSC 

CSB3.9.2.Explica as 
actividades relevantes dos 
sectores primario, 
secundario e terciario en 
España e as súas 
localizacións nos territorios 
correspondentes. 
 
 
 
 

• CCL 

• CSC 

 

 

 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

• g 

• o 

• h 

B4.1.O tempo histórico. A Idade 
Media e a Idade Moderna: 
duración e datación dos feitos 
históricos significativos que as 
acoutan. 

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

CSB4.1.1Identifica a idea de 
idade da historia e data a 
Idade Media e Moderna, 
asociándoas aos feitos que 
marcan os seus inicios efinais. 

• CSC 

• CMCCT 

• CCL 
• CCEC 

• b 

• h 

• i 

B4.2.As fontes históricas e a súa 
clasificación: fontes primarias e 
secundarias. Elaboración 
duntraballo comparativo entre 
tipos de fontes históricas. 

B4.2.Coñecer a importancia 
das fontes históricas para o 
estudo da historia,diferenciando entre 
fontes 
primarias e secundarias. 

CSB4.2.1.Coñece algunhas 
fontes da historia 
representativas de cada 
unha das idades da historia, 
facendo fincapé na Idade 
Contemporánea. 

• CSC 

• CMCCT 

• CAA 

• CCEC 

• g 

• h 

• i 

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

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

CSB4.3.1.Usa diferentes 
técnicas para localizar no 
tempo e no espazo feitos do 
pasado, percibindo aduración, a 
simultaneidade eas relacións entre 
osacontecementos. 

• CSC 

• CMCCT 

• CAA 

• CCEC 
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▪ b 
▪ d 
▪ h 
▪ o 

B4.4.A península ibérica na Idade 
Media. 
 
B4.5.Al-Andalus e os reinos 
cristianos. 
 
B4.6.O Camiño de Santiago. O 
Románico. O Gótico. Proposta de 
realización dunha investigación e 
exposición sobre o Camiño de 
Santiago. 

B4.4.Identificar e localizar no 
tempo e no espazo os procesos 
e e acontecementos históricos, 
políticos, sociais e culturais 
máis relevantes da historia de 
España para adquirir unha 
perspectiva global da súa 
evolución. 

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña 
do tempo as etapashistóricas máis 
importantesda Idade Media e 
IdadeModerna en España. 

• CMCCT 

• CSC 

• CCEC 

CSB4.4.2.Identifica e 
localiza no tempo e no 
espazo os feitos 

• CMCCT 

• CSC 

B4.7.España e Galicia na Idade 
Moderna. 
 
B4.8.A época dos grandes 
descubrimentos. 
 
B4.9.A monarquía dos Austrias e 
os Borbóns. 
 
B4.10.A arte na Idade Moderna: 
Renacemento e Barroco. 

 
 
 
 

B4.7.España e Galicia na Idade 
Moderna. 
 
B4.8.A época dos grandes 
descubrimentos. 
 
B4.9.A monarquía dos Austrias e os 
Borbóns. 
 
B4.10.A arte na Idade Moderna: 
Renacemento e Barroco. 

• CCEC 

• CCL 

CSB4.4.3.Explica aspectos 
relacionados coa forma devida e 
organización social deEspaña das 
distintas épocashistóricas estudadas. 

• CSC 

• CCEC 

• CAA 

CSB4.4.4. Describe en orde 
cronolóxica os principais 
movementos artísticos e 
culturais da Idade Media eda Idade 
Moderna enEspaña citando aos 
seusrepresentantes máis 
significativos. 

• CMCCT 

• CSC 

• CCEC 

CSB4.4.5.Identifica as 
características distintivas 
das culturas que conviviron 
nos reinos peninsulares durante a 
Idade Media describindo a evolución 
política e os distintos 
modelos sociais. 

▪ CCEC 
▪ CSC 
▪ CCL 
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CSB4.4.6.Explica as 
características da Idade 
Moderna e certos 
acontecementos que 
determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da 
historia neste período de tempo 
(Monarquía dos Austrias, s. XVI-XVII. 
Os Borbóns, s. XVIII). 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CCEC 

• d 

• h 

• o 

B4.11.Noso patrimonio histórico e 
cultural. 

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

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

• CSC 

• CCEC 

• d 

• h 

• o 

B4.12.Museos, sitios e 
monumentos históricos como 
espazos de aprendizaxe e gozo. 
Elaboración dunha guía dun 
museo próximo. 

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

CSB4.6.1.Aprecia a herdanza cultural 
a escala local e nacional como a 
riqueza compartida que hai que 
coñecer, preservar e coidar. 

• CSC 

• CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

E   
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

• a 

• c 

• e 

B.1.1. Estratexias e normas para o 
intercambio comunicativo: 
participación; exposición clara; 
escoita; respecto á quenda de 
palabra; entoación adecuada; 
respecto polos sentimentos, 
experiencias, ideas, opinións e 
coñecementos dos e das demais. 

B1.1. Participar en situacións de 
comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando as normas da comunicación: 
quenda de palabra, escoita atenta e  
incorporación ás intervenciónsdos e das 
demais. 

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e 
axusta os rexistros lingüísticos ao grao 
deformalidade dos contextos nosque 
produce o seu discurso: debates, 
exposiciónsplanificadas, conversas. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

LCB1.1.2. Expresa ideas, pensamentos, 
opinións, sentimentos e emocións con 
claridade. 

• CCL 

• CAA 

LCB1.1.3. Aplica as normas 
sociocomunicativas: escoita activa, 
espera de quendas, participación 
respectuosa, adecuación á intervención 
da persoa interlocutora e normas 
básicas de cortesía. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• e 
B.1.2. Comprensión e expresión de 
mensaxes verbais e non verbais. 

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

LCB1.2.1. Emprega recursos 
lingüísticos e non lingüísticos para 
comunicarse nasinteraccións orais, 
recoñecendo o valor complementario e 
modificador destes. 

• CCL 

• a 

• b 

• e 

B1.3. Participación en situacións de 
comunicación, espontáneas e 
dirixidas, utilizando un discurso 
ordenado e coherente. 

B1.3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de comunicación 
en diferentes situacións con vocabulario 
axeitado e estrutura coherente. 

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

• CCL 

LCB1.2.3. Interpreta de forma global o 
sentido de elementos básicos do texto 
(léxico elocucións). 

• CCL 
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LCB1.3.1. Expresa as súas propias 
ideascomprensiblemente, substituíndo 
elementosbásicos do modelo dado. 

• CCL 

LCB1.3.2. Participa activamente e con 
coherencia na secuencia das súas 
ideas en diversas situacións de  
comunicación: 
- diálogos 
- exposicións orais seguindo modelos e 
guiadas, con axuda, cando cumpra, das 
tecnoloxías da información e 
comunicación. 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• CSC 

• CSIEE 

LCB1.3.3. Participa activamente nas 
tarefas de aula, cooperando en 
situación de aprendizaxe compartida. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CSIEE 

• e 

B1.4. Dedución das palabras polo 
contexto. Interese pola ampliación 
do vocabulario. Creación de redes 
semánticas sinxelas. 

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

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

• CCL 

LCB1.4.2. Diferencia polo contexto o 
significado de correspondencias 
fonemagrafía idénticas. 

• CCL 

• b 

• e 

B1.5. Comprensión global e 
específica de textos orais de diversa 
tipoloxía: atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos e 
persuasivos). 

B1.5. Recoñecer o tema e as ideas 
principais dos textos orais, e identificar 
ideas ou valores non explícitos accesibles 
á súa idade. 

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

• CCL 

• CAA 

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

• CCL 

• CAA 
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LCB1.5.3. Responde preguntas 
correspondentes á comprensión 
interpretativa. 

• CCL 

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

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CSIEE 

• b 

• e 

B1.6. Reprodución de textos 
adecuados ao nivel que estimulen o 
seu interese. 

B1.6. Memorizar e reproducir textos 
axeitados á súa idade, seus gustos e 
intereses, utilizando con creatividade as 
distintas estratexias de comunicación 
oral. 

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

• CCL 

• CAA 

• CCEC 

• b 

• e 

B1.7. Produción de textos orais 
segundo a súa tipoloxía segundo os 
diferentes formatos e intencións 
comunicativas. 

B1.7. Producir textos orais breves e 
sinxelos adecuados ao nivel dos xéneros 
máis habituais imitando modelos: 
atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa 
intención comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos e persuasivos). 

LCB1.7.1. Elabora comprensiblemente 
textos orais do ámbito escolar e social e 
de diferente tipoloxía, seguindo unha 
secuencia lineal, adecuados ao nivel e 
imitando modelos. 

• CCL 

• CAA 

• CSIEE 

LCB1.7.1. Organiza e planifica o 
discurso axeitándose aos diferentes 
modos discursivos (narrar, expoñer, 
describir, informarse, dialogar) 

• CCL 

• CAA 

• CSIEE 

• a 

• b 

• e 

B1.8. Estratexias para utilizar a 
linguaxe oral como instrumento de 
comunicación e aprendizaxe: 
escoitar, recoller datos, preguntar. 
Participación en enquisas e 
entrevistas. Comentario oral e xuízo 
persoal. 
 

B1.8. Utilizar de xeito efectivo a linguaxe 
oral: escoitar, recoller datos, preguntar e 
repreguntar, participar nas enquisas e 
entrevistas e expresar oralmente con 
claridade o propio xuízopersoal, de 
acordo á súa idade. 

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a 
linguaxe oral para comunicarse e 
aprender: escoita activa, recollida de 
datos, pregunta e repregunta, para 
obter información everificar a 
comprensión. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CSIEE 

LCB1.8.2. Participa en enquisas e 
entrevistas, asegurándose mediante 
preguntas adecuadas, da comprensión 
propia e porparte da persoa 
interlocutora. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CSIEE 

LCB1.8.3. Participa en debates 
explicando as súas opinións e ideas, 
emitindoxuízos persoaisfundamentados 
sobre os temas e coa profundidade 
propia da súa idade. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CSIEE 
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• b 

• d 

• e 

B1.8. Estratexias para utilizar a 
linguaxe oral como instrumento de 
comunicación e aprendizaxe: 
escoitar, recoller datos, preguntar. 
Participación en enquisas e 
entrevistas. Comentario oral e xuízo 
persoal. 

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

LCB1.9.1. Resume entrevistas, noticias 
e debates infantís… procedentes da 
radio, televisión e da internet. 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• CSC 

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

• CCL 

• CSC 

LCB1.9.3. Realiza entrevistas e 
reportaxes sobre temas de interese, 
seguindo modelos. 

• CCL 

• CAA 

• CSIEE 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

• e 
B2.1. Lectura en silencio e voz alta 
de distintos tipos de texto. 

B2.1. Ler, en voz alta e en silencio, 
diferentes textos, con fluidez e entoación 
adecuada. 

LCB2.1.1. Le en voz alta diferentes 
tipos de textosapropiados á súa idade 
con velocidade, fluidez e entoación 
adecuada. 

• CCL 

LCB2.1.2. Lee en silencio coa 
velocidade adecuada textosde diferente 
complexidade. 

• CCL 

LCB2.1.3. Comprendeinformación 
global e específica en textos de 
diferente tipoloxíado ámbito escolar e 
social: 

• CCL 

• CAA 

LCB2.1.4. Resume textos lidos de 
diferente tipoloxía e adecuados a súa 
idade, reflectindo a estrutura e 
destacando as ideas principais. 

• CCL 

• CAA 

• e 

B2.2. Utilización de estratexias para 
a comprensión lectora de textos: 
consideración do título e das 
ilustracións. Identificación de 
palabras clave. Capítulos. 
Relectura. Anticipación de hipótese 
de significado e comprobación. 
Recoñecemento básico da tipoloxía 
textual. 

B2.2. Utilizar as estratexias de 
control do proceso lector (anticipación do 
significado, formulación de hipóteses, uso 
do dicionario, relectura). 

LCB2.2.1. Utiliza o título e as 
ilustracións para activar coñecementos 
previos sobre o tema, axudándose 
deles para acceder máis doadamente 
ao contido dun texto. 

• CCL 

• CAA 

LCB2.2.3. Identifica aspalabras clave 
dun texto. 

• CCL 

• CAA 
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LCB2.2.4. Formula hipóteses sobre o 
contido do texto a partir do título e 
dasilustracións e esquemas que o 
acompañan. 

• CCL 

• CAA 

LCB2.2.5. Relaciona a información 
contida nosgráficos e ilustracións e 
arelaciona coa información que aparece 
no texto. 

• CCL 

• CMCT 

• CAA 

LCB2.2.6. Interpreta mapas conceptuais 
sinxelos. 

• CCL 

• CAA 

• b 

• e 

B2.3. Lectura habitual de diferentes 
textos como fonte de información, 
de deleite e de diversión. 
 
B2.4. Selección de libros segundo o 
gusto persoal. 
 
B2.5. Lectura dos libros stablecidos 
no Plan anual de lectura. 

B2.3. Ler por propia iniciativa e con 
diferentes finalidades textosde tipoloxía 
diversa. 

LCB2.3.1. Programa de xeito autónomo 
un tempo semanalpara ler diferentes 
textos. 

• CCL 

• CAA 

• CSIEE 

LCB2.3.2. Le voluntariamenteen función 
dos seus gustos efinalidade persoal. 

• CCL 

• CAA 

• CSIEE 

• b 

• e 

• i 

B2.6. Uso da biblioteca para a 
procura de información e utilización 
da mesma como fonte de 
aprendizaxe, información e lecer. 
 
B2.7. Lecturas dos libros 
establecidos no Plan anual de 
lectura. 

B2.4. Utilizar diferentes fontes e soportes 
para seleccionar e recoller información, 
ampliar coñecementos e aplicalos en 
traballos persoais. 

LCB2.4.1. Consulta nabiblioteca 
diferentes fontesbibliográficas e textos 
desoporte informático para obter 
información para realizar traballos 
individuais ou engrupo. 

• CCL 

• CD 

• CAA 

LCB2.4.2. Localiza nabiblioteca de aula 
e centrolecturas axeitadas ao seu gusto 
persoal e intereses, aplicando as 
normas básicasde funcionamento da 
mesma. 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• CSIEE 

LCB2.4.3. Identifica oargumento de 
lecturas realizadas dando conta 
dalgunhas referencias bibliográficas: 
autor ou autora, xénero. 

• CCL 

• CAA 

LCB2.4. 4. Selecciona lecturas con 
criterio persoal e manifesta a súa 
opinión sobreos textos lidos. 

• CCL 

• CAA 

• CSIEE 

• a 

• b 

• e 

B2.8. Iniciación á creación da 
biblioteca persoal. 

B2.5. Mostra interese por manter unha 
biblioteca propia. 

LCB2.5.1. Coida, conserva e organiza 
os seus libros. 

• CCL 
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• a 

• e 

B2.9. Identificación e valoración 
crítica das mensaxes e valores 
transmitidos polo texto. 

B2.6. Identificar a estructura organizativa 
de diferentes textos lidos, centrándose na 
interpretación da súa intención e 
significado. 

LB2.6.1. Identifica a intención 
comunicativa de textosxornalísticos e 
publicitarios. Diferenza entre nformación 
e publicidade. 

• CCL 

• CAA 

LCB2.6.2. Interpreta alinguaxe figurada, 
en textos publicitarios. 

• CCL 

• CSC 

• e 

• i 

B2.10. Utilización guiada das 
Tecnoloxías da Información e 
Comunicación para a procura e 
tratamento guiado da información. 

B2.7. Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para a 
procura e tratamento guiado da 
información. 

LCB2.7.1. Utiliza asTecnoloxías da 
información e comunicación para a 
procura e tratamento guiado da 
información. 

• CCL 

• CD 

• CAA 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

• e 

• i 

B3.1. Produción de textos para 
comunicar coñecementos, 
experiencias e necesidades. 
 
B3.2. Cohesión do texto: 
mantemento do tempo verbal, 
puntuación, concordancia e 
substitucións básicas. 
 
B3.3. Coherencia nas secuencias 
de ideas e feitos e no mantemento 
do tema. 

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

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

• CCL 

• CD 

• CAA 

 
B3.4. Aplicación das normas 
ortográficas. Acentuación. 

LCB3.1.2. Escribe textos organizando 
as ideas con cohesión básica e 
respectando as normas gramaticais e 
ortográficas. 

• CCL 

• CAA 

LCB3.1.3. Escribe, de forma creativa, 
diferentes tipos detextos adecuando a 
linguaxeás características do xénero. 

• CCL 

• CCA 

• CSIEE 

LCB3.1.4. Elabora un informe seguindo 
un guión establecido que supoña a 
procura, selección e organización 
dainformación de textos decarácter 
científico, xeográficoou histórico. 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• CSIEE 

• CCEC 
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LCB3.1.5. Presenta un informe, 
utilizando soporte papel e informático, 
sobre situacións sinxelas, recollendo 
información de diferentes fontes 
(directas, libros, Internet), seguindo un 
plan de traballo e expresando 
conclusións. 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• CSIEE 

LCB3.1.6. Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza. 

• CCL 

• CAA 

• b 

• e 

B3.5. Valoración da propia 
producción escrita, así como da 
producción escrita dos seus 
compañeiros. 

B3.2. Valorar a súa propia produción 
escrita, así como a produción escrita dos 
seus compañeiros. 

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

• CCL 

• CSC 

• b 

• e 

• i 

B3.6. Normas e estratexias para a 
produción de textos: planificación 
(función, destinatario, xeración de 
ideas, estrutura...) 
 
B3.7. Textualización en frases con 
secuencia lineal. 
 
B3.8. Revisión e mellora do texto. 
 
B3.9. Realización de ditados, 
interpretando previamente o seu 
contido. 

B3.3. Aplicar todas as fases do proceso 
de escritura na produción de textos 
escritos de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión e reescritura, 
utilizando esquemas e mapas 
conceptuais, aplicando estratexias de 
tratamento da información, redactando os 
seus textos con claridade, precisión e 
corrección e avaliando, coa axuda de 
guías, as producións propias e alleas. 

LCB3.3.1. Aplica correctamente os 
signos de puntuación, as regras de 
acentuación e ortográficas propias do 
nivel nos seus textos escritos. 

• CCL 

LCB3.3.2. Reproduce textos ditados, 
logo de identificar o sentido global e a 
información específica neles. 

• CCL 

LCB3.3.3. Emprega, de xeito guiado e 
seguindo modelos, estratexias de 
planificación, procura e selección da 
información: tomar notas, elaborar 
esquemas, guións, borradores e mapas 
conceptuais. 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• CSIEE 

LCB3.3.4. Redacta o texto e revísao 
para melloralo, utilizando borradores 
que amosan: a xeración e selección de 
ideas, a revisión ortográfica e da 
secuencia coherente do escrito. 

• CCL 

• CAA 

• CSIEE 

LCB3.3.5. Amosa na evolución dos 
seus escritos interese e esforzo por 
escribir correctamente de forma persoal. 

• CCL 

• CAA 

• CSIEE 

• e 

B3.10. Uso autónomo do dicionario, 
incorporando a súa consulta aos 
seus hábitos de escritura. 

B3.4. Utilizar de xeito autónomo o 
dicionario. 

LCB3.4.1. Utiliza habitualmente o 
diccionario en diferentes soportes, no 
proceso de escritura. 

• CCL 

• CAA 

• b 

• e 

• h 

• i 

B3.11. Creación de textos utilizando 
a linguaxe verbal e non verbal con 
intención informativa: carteis 
publicitarios. Anuncios. Cómic. 

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

LCB3.5.1. Elabora gráficas a partir de 
datos seleccionados e organizados 
procedentes de diferentes textos (libros 
de consulta, xornais, revistas etc.) 

• CCL 

• CAA 
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LCB3.5.2. Elabora con creatividade 
textos do seu interese: contos, 
anuncios, rimas, cancións, cómics, 
carteis…facendo ilustracións e 
buscando imaxes dixitais para facilita a 
súa comprensión ou mellorar a súa 
presentación. 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• CSIEE 

• a 

• d 

• e 

B3.12. Uso da linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas. 

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

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

• CCL 

• CSC 

• b 

• e 

• i 

B3.13. Utilización guiada das 
Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de modo eficiente e 
responsable para presentar as súas 
producións. 

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

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

• CCL 

• CD 

• CAA 

• e 
B3.14. Produción de textos segundo 
o Plan de escritura do centro 

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

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

• CCL 

• CAA 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• e 

B4.1. A palabra. 
 
B4.2. Recoñecemento das distintas 
clases de palabras e explicación 
reflexiva do seu uso en situación 
concretas de comunicación (nome, 
verbo, adxectivo, preposición, 
adverbio, pronomes, artigos). 
Características e uso de cada clase 
de palabra. 

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

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

• CCL 

• e 

B4.3. Conxugación dos verbos 
regulares e irregulares máis 
frecuentes. 
 
B4.2. Recoñecemento das distintas 
clases de palabras e explicación 
reflexiva do seu uso en situación 
concretas de comunicación (nome, 
verbo, adxectivo, preposición, 
adverbio, pronomes, artigos). 
Características e uso de cada clase 
de palabra. 
 

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

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

• CCL 

LCB4.1.3. Diferenza familias de 
palabras. 

• CCL 

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

• CCL 
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B4.4. Vocabulario. Frases feitas. 
Formación de substantivos, 
adxectivos e verbos. Recursos 
derivativos: prefixos e sufixos na 
formación de nomes, adxectivos e 
verbos. 
 
B4.5. Recoñecemento e 
observación reflexiva dos 
constituíntes oracionais: a oración 
simple, suxeito e predicado. 
 
B4.6. Recoñecemento e uso 
dalgúns conectores textuais 
básicos. 

LCB4.2.2. Recoñece palabras 
compostas, prefixos e sufixos e crea 
palabras derivadas. 

• CCL 

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

• CCL 

LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores 
básicos entre oracións nos textos orais 
e escritos. 

• CCL 

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple 
en textos sinxelos e distingue suxeito e 
predicado. 

• CCL 

• e 

B4.7. Uso eficaz do diccionario para 
ampliación de vocabulario e como 
consulta ortográfica e gramatical. 

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

LCB4.3.1. Coñece a estructura do 
dicionario e úsao, en diferentes 
soportes para buscar o significado de 
calquera palabra (derivados, sinónimos 
etc.). 

• CCL 

• CAA 

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

• CCL 

• CAA 

LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas 
axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas 
producións escritas. 

• CCL 

• e 

B4.8. Clases de nomes: comúns, 
propios, individuais, colectivos, 
concretos e abstractos. 
 
B4.9. Ortografía: utilización das 
regras básicas de ortografía. Regras 
de acentuación. Signos de 
puntuación. 
 
B4.10. As relacións gramaticais 
Recoñecemento e explicación 
reflexiva das relacións que se 
establecen entre o substantivo e o 
resto dos compoñentes do grupo 
nominal. 

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

LCB4.4.1. Sinala as características que 
definen ás diferentes clases de palabras 
e nomes: clasificación e uso para 
construír un discurso sinxelo nos 
diferentes tipos de producións. 

• CCL 

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

• CCL 

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

• CCL 

LCB4.4.4. Utiliza os signos de 
puntuación nas súas producións 
escritas. 

• CCL 
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LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da 
til nos textos d elaboración propia. 

• CCL 

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

• CCL 

• e 

• i 

B4.11. Utilización de material 
multimedia educativo e otros 
recursos didácticos ao seu alcance 
e propios da súa idade. 

B4.5. Utilizar programas educativos 
dixitais para realizar tarefas e avanzar na 
aprendizaxe. 

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

• CCL 

• CD 

• CAA 

• d 

• e 

• o 

B4.12. As variedades da lingua. 
 
B4.13. Coñecemento xeral de 
realidade plurilingüe de España e a 
súa valoración como fonte de 
enriquecemento persoal e como 
unha mostra da riqueza do noso 
patrimonio histórico e cultural. 

B4.6. Valorar a variedade lingüística de 
España e do español como fonte de 
enriquecemento cultural. Mostrar respecto 
tanto cara ás linguas e dialectos que se 
falan en España, como cara ao español 
de América. 

LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística 
de España e o español de América. 

• CCL 

• CSC 

• d 

• e 

• o 

B4.14. Identificación de similitudes e 
diferenzas entre as linguas que 
coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada. 

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

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

• CCL 

• CSC 

• CSC 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

• e 

B5.1. Valoración dos textos literarios 
como vehículo de comunicación e 
como fonte de coñecemento doutros 
mundos, tempos e culturas e como 
gozo persoal. 

B5.1. Valorar os textos literarios e utilizar 
a lectura como fonte de lecer e 
información e consideralos como un 
medio de aprendizaxe e enriquecemento 
persoal. 

LCB5.1.1. Valora e recoñece as 
características fundamentais de textos 
literarios narrativos, poéticos e 
dramáticos. 

• CCL 

• CCEC 

• e 

B5.2. Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual. 

B5.2. Integrar a lectura expresiva, a 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos e dramáticos 

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de 
textos narrativos de tradición oral, 
literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual. 

• CCL 

• CCEC 
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B5.3. Lectura comentada de 
poemas, relatos e obras teatrais. 
 
B5.4. Identificación de recursos 
literarios. 
B5.5. Distinción entre conto e lenda. 
Coñecemento de lendas españolas 
e doutros países. 

na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos básicos da 
linguaxe literaria e diferenciar as 
principais convencións formais dos 
xéneros. 

LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe 
figurada, en textos literarios. 

• CCL 

• CAA 

• e 
B5.4. Identificación de recursos 
literarios. 

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

LCB5.3.1. Distingue algún recursos 
retóricos e métricos básicos propios dos 
poemas. 

• CCL 

• CCEC 

LCB5.3.2. Utiliza comparacións, 
metáforas, aumentativos, diminutivos e 
sinónimos en textos literarios. 

• CCL 

• CCEC 

• b 

• e 

B5.6. Creación de textos literarios 
en prosa ou en verso, valorando o 
sentido estético e a creatividade: 
contos, poemas, adiviñas, cancións, 
e teatro. 

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

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios 
(contos, poemas, cancións e sinxelas 
obras teatrais) a partir de pautas ou 
modelos dados. 

• CCL 

• CAA 

• CSIEE 

• CCEC 

• a 

• b 

• e 

B5.7. Comprensión, memorización e 
recitado de poemas co ritmo, 
entoación e dicción adecuados. 

B5.5. Participar con interese en 
dramatizacións de textos literarios 
adaptados á idade ou de produción 
propia. 

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de textos 
literarios axeitados á súa idade ou de 
producción propia. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos 
orais adecuados á súa idade: contos, 
poemas, cancións. 

• CCL 

• CAA 

• CCEC 

• b 

• e 
B5.8. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios. 

B5.6. Participar con interese en 
dramatizacións de textos literarios 
adaptados á idade. 

LCB5.6.1. Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de 
textos literarios axeitados á súa idade. 

• CCL 

• CAA 

• CCEC 

• b 

• e 

• o 

B5.9. Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, 
minoritaria ou minorizada) como 
vehículo de comunicación e como 
recurso de gozo persoal. 

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

LCB5.7.1. Valora a literatura en 
calquera lingua, especialmente en 
lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo 
persoal. 

• CCL 

• CSC 

• CCEC 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

• a 

• e 

B1.1. Comprensión de textos orais 
procedentes da radio, da televisión 
ou da internet, con especial 
incidencia na noticia, na entrevista, 
na reportaxe infantil e nos debates 
de actualidade, para obter 
información xeral sobre feitos e 
acontecementos que resulten 
significativos e distinguindo, de 
maneira xeral, información de 
opinión e elaboración dun resumo. 

B1.1. Comprender textos orais sinxelos 
procedentes da radio, da televisión ou da 
internet, identificando os aspectos xerais 
máis relevantes así como as intencións, 
valores e opinión explícitos. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas 
principais dun texto oral sinxelo, 
procedentes da radio, da televisión ou 
de internet, identifica o tema e elabora 
un resumo. 

• CCL 

• CAA 

LGB1.1.2. Comprende o significado 
literal e inferencial dun texto oral 
sinxelo, distinguindo, de maneira xeral, 
información de opinión. 

▪ CCL 
▪ CSC 

• b 

• d 

• e 

• i 

B1.2. Valoración dos medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe. 
 
B1.3. Uso de documentos 
audiovisuais como medio de obter, 
identificar, seleccionar, clasificar, 
con progresiva autonomía 
informacións relevantes para 
aprender. 

B1.2. Valorar e utilizar os documentos 
audiovisuais dos medios de comunicación 
como instrumento de aprendizaxe. 

LGB1.2.1. Accede a documentos 
audiovisuais e dixitais, para obter, 
seleccionar e clasificar, con certa 
autonomía, a información relevante e 
necesaria para realizar traballos ou 
completar información, valorando os 
medios de comunicación como 
instrumentode aprendizaxe. 

• CCL 

• CD 

• CAA 

• CSC 

LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos 
imitando modelos de calquera medio de 
comunicación. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ o 

B1.4. Interpretación elemental en 
textos orais da retranca, da ironía e 
de dobres sentidos. 

B1.3. Interpretar correctamente a 
retranca, a ironía e os dobres sentidos, en 
situación de comunicación nas que estes 
resulten bastante evidentes. 

LGB1.3.1. Interpreta en producións 
orais a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos. 

• CCL 
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▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ e 
▪ o 

B1.5. Comprensión e produción de 
textos orais breves para aprender e 
para informarse, tanto os creados 
con finalidade didáctica como os de 
uso cotián, de carácter informal 
(conversas entre iguais e no equipo 
de traballo) e dun maior grao de 
formalización (exposicións da clase, 
entrevistas ou debates). 

▪ B1.4. Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do ámbito 
académico. 

LGB1.4.1. Participa axeitadamente 
nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e 
intervindo coas propostas propias. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CSEIEE 

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da 
clase e extrae, de xeito global, as ideas 
máis destacadas. 

• CCL 

• CAA 

LGB1.4.3. Iníciase na elaboración 
de pequenas exposicións orais na aula 
adecuando o discurso ás diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, 
describir e expoñer), utilizando o 
dicionario se é preciso. 

• CCL 

• CSIEE 

• CAA 

LGB1.4.4. Participa activamente no 
traballo en grupo, así como nos 
debates. 

• CCL 

• CSIEE 

• CAA 

LGB1.4.5. Identifica o grao de 
formalidade da situación de 
comunicación e axusta a este a súa 
produción. 

• CCL 

• a 

• c 

• e 

B1.6. Actitude de escoita adecuada 
ante situacións comunicativas 
(tolerancia ás opinións, escoita 
atenta, respecto das de quen fala 
sen interrupcións inadecuadas). 

B1.5. Manter unha actitude de escoita 
activa, respectando as opinións dos e das 
demais. 

LGB1.5.1. Atende as intervencións dos 
e das demais en actos de fala orais, sen 
interromper. 

▪ CCL 
▪ CSC 

LGB1.5.2. Respecta as opinión dos e 
das demais. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ e 

B1.7. Participación e cooperación 
nas situacións comunicativas de 
relación social especialmente as 
destinadas a favorecer a 

B1.6. Participar nas diversas situacións 
de intercambio oral que se producen na 
aula amosando valoración e respecto 

LGB1.6.1. Respecta as quendas de 
palabra nos intercambios orais. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CAA 
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convivencia (debates, exposicións 
curtas, conversas, expresións 
espontáneas, asembleas, 
narracións orais, entrevistas) con 
valoración e respecto das normas 
que rexen a interacción oral 
(quendas de palabra, roles diversos 
no intercambio, respecto ás 
opinións das demais persoas, ton 
de voz, posturas e xestos 
adecuados). 

polas normas que rexen a interacción 
oral. LGB1.6.2. Respecta as opinións 

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

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

LGB1.6.3. Emprega unha postura e 
xestualidade adaptada ao discurso, 
para reforzalo e facilitar a súa 
comprensión. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

LGB1.6.4. Exprésas   e cunha 
pronuncia e dicción correctas: 
articulación, ritmo, entoación e volume. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

LGB1.6.5. Participa na conversa 
formulando e contestando preguntas. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CAA 

• a 

• b 

• e 

B1.8. Uso de estratexias elementais 
para comprender e facer 
comprender as mensaxes orais: 
fluidez, claridade, orde, léxico 
apropiado, pronuncia correcta, ton 
de voz, entoación, xestualidade, 
incorporación das intervencións das 
demais persoas e formulación de 
preguntas coherentes. 

B1.7. Amosar interese por expresarse en 
público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos adecuados. 

LGB1.7.1. Planifica e elabora un 
discurso oral coherente, sen 
contradicións nin repeticións 
innecesarias, utilizando un vocabulario 
adecuado á súa idade. 

▪ CCL 
▪ CAA 

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral 
cohesivo, utilizando nexos básicos 
adecuados. 

▪ CCL 

LGB1.7.3. Emprega o rexistro 
lingüístico (formal ou informal) 
adecuado a cada contexto. 

▪ CCL 
▪ CSC 

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral 
fluído, claro, cunha pronuncia e 
entoación axeitada e propia da lingua 
galega. 

▪ CCL 
▪ CCEC 
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• b 

• e 

• i 

B1.9. Produción de textos orais 
sinxelos propios dos medios de 
comunicación social mediante 
simulación para ofrecer e compartir 
información. 

B1.8. Elaborar textos orais sinxelos 
propios dos medios de comunicación. 

LGB1.8.1. Elabora textos sinxelos 
propios dos medios de comunicación. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CSC 

▪ d 
▪ e 

B1.10. Utilización de estratexias 
para potenciar a expresividade das 
mensaxes orais (miradas e posturas 
corporais). 

B1.9. Reforzar a eficacia 
comunicativa das súas mensaxes orais, 
coa utilización de elementos propios da 
linguaxe non verbal. 

▪ LGB1.9.1. Utiliza a expresividade 
corporal: miradas e postura corporal 
para reforzar o sentido das súas 
producións orais. 

• CCL 

• CCEC 

• CSC 

• CAA 

▪ b 
▪ d 
▪ e 

B1.11. Actitude de cooperación e de 
respecto en situacións de 
aprendizaxe compartida. 

B1.10. Amosar respecto e cooperación 
nas situación de aprendizaxe en grupo. 

LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas 
dos e das demais e contribúe ao 
traballo en grupo. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ e 
▪ o 

B1.12. Interese por expresarse 
oralmente coa pronuncia e coa 
entoación adecuadas. 

B1.11. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas. 

LGB1.11.1. Interésase por expresarse 
oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CSIEE 

▪ a 
▪ d 
▪ e 
▪ o 

B1.13. Uso, de maneira xeral, 
dunha linguaxe non discriminatoria 
e respectuosa coas diferenzas. 

B1.12. Usar, de maneira xeral, unha 
linguaxe non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas. 

LGB1.12.1. Usa, de maneira xeral, unha 
linguaxe non sexista. 

▪ CCL 
▪ CSC 

LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha 
linguaxe respectuosa coas diferenzas. 

▪ CCL 
▪ CSC 

▪ a 
▪ d 
▪ e 
▪ o 

▪ B1.14. Recoñecemento e 
valoración, de maneira global, das 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega, como elemento 
enriquecedor da lingua. 

B1.13. Recoñecer, de maneira global, e 
valorar as diferenzas dialectais orais da 
lingua galega. 

LGB1.13.1. Recoñece textos orais 
sinxelos pertencentes a diferentes 
variedades dialectais moi evidentes da 
lingua galega. 

▪ CCL 
▪ CCEC 

LGB1.13.2. Valora as diferenzas 
dialectais orais da lingua galega como 
un símbolo de riqueza lingüística e 
cultural e o estándar como variante 
unificadora. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 
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▪ a 
▪ d 
▪ e 
▪ o 

B1.15. Identificación da lingua 
galega con calquera contexto de 
uso oral da lingua: en diferentes 
ámbitos profesionais (sanidade, 
educación, medios de 
comunicación...) e en conversas 
con persoas coñecidas ou 
descoñecidas. 

B1.14. Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral. 

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega 
oral con calquera contexto profesional: 
sanidade, educación, medios de 
comunicación... 

• CCL 

• CCEC 

LGB1.14.2. Recoñece a validez da 
lingua galega para conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas. 

• CCL 

• CCEC 

• CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

▪ b 
▪ e 
▪ i 
▪ j 
▪ o 

B2.1. Comprensión da información 
relevante en textos das situación 
cotiás de relación social: 
correspondencia, normas, 
programas de actividades, 
convocatorias. 
 
B2.2. Comprensión de textos 
sinxelos procedentes dos medios de 
comunicación social (incluídas webs 
infantís e xuvenís) con especial 
incidencia na noticia e na entrevista 
para obter información xeral, 
localizando informacións 
destacadas. 
 
B2.3. Comprensión de textos 
sinxelos do ámbito escolar en 
soporte papel ou dixital para 
aprender e para informarse, tanto 
os producidos con finalidade 
didáctica como os de uso social 
(folletos informativos ou 
publicitarios, prensa, programas, 
fragmentos literarios). 

B2.1. Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en 
textos escritos de soportes variados 
(webs infantís, libros, carteis) e iniciar a 
realización de inferencias para determinar 
intencións e dobres sentidos bastante 
evidentes. 

LGB2.1.1. Comprende a información 
relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou 
propios de situacións cotiás. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSC 

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais 
e secundarias dun texto (narrativo, 
descritivo e expositivo). 

• CCL 

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 
información concreta dun texto sinxelo, 
deducindo o significado de palabras e 
expresións polo contexto. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, 
hipérboles, ironías e dobres sentidos en 
textos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

LGB2.1.5. Identifica a estructura dun 
texto e recoñece algún mecanismos de 
cohesión (repeticións, sinónimos, 
anáforas). 

▪ CCL 
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LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do 
autor ou autora e diferencia, de maneira 
xeral, información, opinión e publicidade 
de carácter bastante evidente. 

• CCL 

• CAA 

LGB2.1.7. Emprega o diccionario para 
resolver as dúbidas de vocabulario que 
atopa nos textos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, 
selectiva ou integral en función das 
necesidades de cada momento. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ b 
▪ e 

B2.4. Integración de coñecementos 
e de informacións procedentes de 
diferentes soportes para aprender, 
identificando e interpretando, con 
especial atención os datos que se 
transmiten mediante gráficos, 
esquemas e ilustracións. 

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

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de 
maneira xeral, a información de 
gráficos, esquemas sinxelos e 
ilustracións redundantes, relacionándoa 
co contido do texto que acompaña. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CSIEE 
▪ CMCT 

▪ b 
▪ e 

B2.5. Subliñado, esquematización e 
resumo da información relevante 
dun texto sinxelo. 

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

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

▪ CCL 
▪ CAA 

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

• CCL 

• CAA 

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto 
sinxelo. 

• CCL 

• CAA 

▪ b 
▪ e 

B2.6. Uso de certas estratexias de 
control do proceso lector 
(anticipación, formulación de 
hipóteses, relectura...). 

B2.4. Utilizar certas estratexias para 
mellorar a lectura. 

LGB2.4.1. Deduce o posible contido 
dun texto sinxelo antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
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LGB2.4.2. Relé un texto e marca as 
palabras clave para acadar a 
comprensión integral, cando é preciso. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ b 
▪ e 
▪ i 

B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías 
da información e da comunicación 
para a localización, selección, 
interpretación e organización da 
información. 

B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 
información para tratar a información nun 
texto sinxelo. 

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da 
información para localizar e seleccionar 
a información nun texto sinxelo 
adecuado á súa idade. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 

LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da 
información para organizar a 
información dun texto sinxelo adecuado 
á súa idade. 

• CCL 

• CD 

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais 
para interpretar a información dun texto. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CD 
▪ CSIEE 

▪ b 
▪ e 
▪ o 

B2.8. Realización de diferentes 
tipos de lectura: de investigación, de 
aprendizaxe, de gozo persoal, de 
resolución de problemas. 

B2.6. Realizar diferentes tipos de lectura. 

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de 
lectura en función de cada texto: de 
investigación, de aprendizaxe, de gozo 
persoal ou de resolución de problemas. 

• CCL 

• CSIEE 

• CAA 

• a 

• b 

• e 

B2.9. Lectura expresiva de textos 
literarios e non literarios, de 
diferente tipoloxía textual. 
 
B2.10. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios e 
non literarios. 

B2.7. Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando cando é 
preciso) con fluidez e precisión, 
atendendo á dicción, entoación, 
intensidade de voz, ritmo e velocidade, 
adecuados ás diversas situacións 
funcionais da lectura en voz alta (ler para 
que alguén goce escoitando, ler para dar 
a coñecer un texto descoñecido, ler 
para compartir información que se acaba 
de localizar) facendo participar a 
audiencia da súa interpretación. 

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e 
rapidez as palabras. 

• CCL 

• CAA 

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con 
fluidez e precisión. 

• CCL 

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con 
ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados. 

• CCL 

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose 
ao interese do auditorio: gozar 
escoitando, obter nova información... 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
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LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de 
textos. 

• CCL 

• CSC 

• a 

• b 

• e 

• i 

B2.11. Uso da biblioteca de aula e 
do centro, amosando certo 
coñecemento da súa organización 
(catalogación, funcionamento) e 
participación en actividades 
literarias e na elaboración de 
propostas. 
 
B2.12. Comezo no uso das 
bibliotecas, incluíndo as virtuais, de 
xeito cada vez máis autónomo, para 
obter información e modelos para a 
producción escrita. 

B2.8. Usar as bibliotecas da aula e do 
centro, así como as virtuais, con certa 
autonomía, comprendendo como se 
organiza e colaborando no seu coidado e 
mellora. 

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con 
certa autonomía, para obter datos e 
informacións, e colabora no seu 
coidado e mellora. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro 
con certa autonomía, para obter datos e 
informacións, e colabora no seu 
coidado e mellora. 

• CCL 

• CAA 

• CSC 

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais, 
para obter datos e informacións, con 
certa autonomía. 

• CCL 

• CAA 

• CD 

• a 

• b 

• e 

B2.13. Mantemento adecuado e 
ampliación da biblioteca persoal. 

B2.9. Ter interese por ter unha biblioteca 
propia, física ou virtual. 

LGB2.9.1. Amosa interese pola 
conservación e organización dos seus 
libros físicos e/ou virtuais. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

• a 

• b 

• e  

B2.14. Interese polos textos escritos 
como fonte de aprendizaxe e como 
medio de comunicación de 
experiencias. 

B2.10. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación. 

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura 
como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ m 

B2.15. Desenvolvemento da 
autonomía lectora, amosando 
capacidade de elección de temas e 
de textos e de expresión das 
preferencias persoais. 

B2.11. Amosar certa autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do seu 
interese, así como ser quen de expresar 
preferencias. 

LGB2.11.1. Selecciona persoalmente as 
lecturas que desexa realizar e é quen 
de xustificalas en función dos seus 
gustos e necesidades. 

• CCL 
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LGB2.11.2. Expresa, de maneira 
sinxela, opinións e valoracións sobre as 
lecturas feitas. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ a 
▪ d 
▪ e 
▪ o 

B2.16. Análise de textos sinxelos 
escritos en diferentes variedades, 
bastante evidentes, da lingua 
galega. 

B2.12. Analizar textos sinxelos escritos en 
diferentes variedades da lingua galega. 

▪ LGB2.12.1. Identifica, de maneira 
global, as diferenzas lingüísticas, 
bastante evidentes, das variedades da 
lingua galega. 

• CCL 

• CCEC 

LGB2.12.2. Valora a variedade interna 
da lingua como símbolo de riqueza 
lingüística e cultural, así como o 
estándar como variante unificadora. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

▪ a 
▪ b 
▪ e 

B3.1. Uso, de maneira xeral, das 
estratexias de planificación, de 
textualización (formato, estrutura, 
ortografíae normas lingüísticas, 
puntuación, coherencia e 
cohesión...) e revisión como partes 
do proceso escritor. 

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

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do 
texto, antes de comezar a escribir, 
xerando ideas, seleccionando e 
estruturando a información, mediante 
notas, esquemas ou guións. 

▪ CCL 
▪ CSIEE 
▪ CAA 

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha 
estrutura definida, con coherencia e 
cohesionando, de maneira xeral, os 
enunciados. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

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

• CCL 
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LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 
norma lingüística: ortografía, 
acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, 
habitualmente, unha linguaxe non 
sexista. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

LGB3.1.5. Escribe e presenta textos 
propios elaborando borradores. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

LGB3.1.6. Usa o diccionario durante a 
elaboración de textos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ i 
▪ o 

B3.2. Composición de textos 
propios de situacións cotiás de 
relación social (correspondencia, 
normas, notas, invitacións e 
mensaxes curtas) de acordo coas 
características propiasdestes 
xéneros. 
 
B3.3. Composición de textos de 
información e de opinión sinxelos, 
característicos dos medios de 
comunicación social, sobre feitos e 
acontecementos significativos, 
conespecial incidencia na noticia, 
na entrevistae no comentario breve 
sobre libros ou música, en 
situacións reais ou simuladas. 

B3.2. Crear textos sinxelos de diferente 
tipoloxía que permitan narrar, describir, 
resumir, explicar e exponer opinións, 
emocións e información relacionadascon 
situacións cotiás eaqueles que sexan 
característicos dos medios de 
comunicación. 

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes 
soportes, textos propios da vida cotiá e 
académica, imitando modelos: cartas e 
correos electrónicos, mensaxes curtas, 
normas, notas e invitacións 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CD 

LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos 
(noticias, crónicas, reportaxes, 
entrevistas) e (anuncios e carteis), 
imitando modelos publicitarios moi 
sinxelos. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CAA 

LGB3.2.3. Crea diferentes tipos de 
textos (narrativos, expositivos, 
descritivos ou argumentativos) seguindo 
un guión establecido e adaptando a 
linguaxe ás características de cada 
xénero. 

▪ CCL 
▪ CAA 
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LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e 
empregando algúns elementos básicos 
de cohesión, usando o rexistro 
adecuado. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

• CCL 

• CSC 

• CAA 

▪ b 
▪ e 

B3.4. Produción de textos 
relacionados co ámbito académico 
para obter, organizar e comunicar 
información (cuestionarios, 
resumos, esquemas, descricións e 
explicacións). 

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

LGB3.3.1. Elabora textos escritos 
propios do ámbito académico 
(cuestionarios, resumos, descricións, 
explicacións...) para obter, organizar e 
comunicar información. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ j 

B3.5. Redacción de textos breves e 
sinxelos: carteis publicitarios, 
anuncios, cómics, poemas, 
cancións e anécdotas. 

B3.4. Elaborar textos breves e sinxelos 
con creatividade. 

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que 
combinan a linguaxe verbal e non 
verbal: carteis publicitarios, 
anuncios,cómic, contos, 
poemas,cancións e anécdotas. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de 
carácter creativo. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

LGB3.4.3. Aprecio polos usos creativos 
da linguaxe. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ i 
▪ j 

B3.6. Uso das TIC, con certa 
autonomía na busca de información, 
o tratamento dos textos e a 
realización de presentacións. 

B3.5. Usar as TIC, con certa autonomía, 
para a busca de información, tratamento 
dos textos e realizaciónde presentacións. 

LGB3.5.1. Busca e selecciona 
información en diferentes fontes e 
soportes dixitais. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
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LGB3.5.2. Emprega procesadores 
de textos con certa autonomía. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CD 

LGB3.5.3. Utiliza, habitualmente, 
correctores de textos. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con certa 
autonomía, para realizar presentacións 
elementais. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSIEE 

▪ b 
▪ e 
▪ i 
▪ j 

B3.7. Utilización de elementos 
gráficos e paratextuais para facilitar 
a comprensión (ilustracións, 
gráficos, táboas e tipografía) e 
ilustración creativa dos propios 
textos. 

B3.6. Utilizar recursos gráficos e 
paratextuais que faciliten a comprensión 
dos textos e contribúan á súa ilustración 
creativa. 
 
B3.7. Coidar a presentación dos traballos 
escritos en calquera soporte e valorar a 
lingua escrita como medio 
de comunicación. 

LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e 
paratextuais para facilitar a 
comprensión dos textos e ilustralos de 
maneira creativa. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CSIEE 

•   a 

•   b 
▪ e 
▪ i 

B3.8. Interese polo coidado e a 
presentación dos textos escritos e 
respecto pola norma ortográfica. 
B3.9. Valoración da escritura como 
instrumento de relación social, de 
obtención e de reelaboración da 
información e dos coñecementos. 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos 
textos seguindo as normas básicas de 
presentación 

▪ CCL 
▪ CD 

establecidas: marxes, disposición no 
papel, limpeza, calidade caligráfica, 
separación entre parágrafos, 
interliñado…en calquera soporte. 

• CAA 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación. 

▪ CCL 
▪ CSC 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

• e 

B4.1. Uso e identificación intuitiva 
da terminoloxía seguinte nas 
actividades de produción e 
interpretación: denominación dos 
textos traballados; clases de 
palabras, sílaba tónica e átona; 

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

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes 
categorías gramaticais pola súa función 
na lingua: substantivo, artigo, pronome, 
adxectivo, adverbio, verbo e 
preposición. 

▪ CCL 
▪ CAA 
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enunciados: frase e oración; tipos 
de enunciado: declarativo, 
interrogativo, exclamativo, 
imperativo; enlaces: preposición; 
grupo de palabras: núcleo e 
complementos; substantivos, artigos 
e pronomes, adxectivo; tempo e 
modo verbal; persoa gramatical; 
modo imperativo e infinitivo; 
complementos do nome e 
complementos do verbo: o suxeito. 

LGB4.1.2. Conxuga e usa con 
corrección as formas verbais persoais e 
non persoais dos verbos. 

▪ CCL 
▪ CAA 

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

▪ CCL 
▪ CAA 

▪ b 
▪ e 

B4.2. Coñecemento xeral das 
normas ortográficas, apreciando o 
seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas nos escritos. 
 
B4.3. Uso de procedementos de 
derivación, de comparación e de 
contraste para xulgar sobre a 
corrección das palabras e 
xeneralizar as normas ortográficas. 

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

LGB4.1.4. Identifica e clasifica os 
diferentes tipos de enunciado: 
declarativo, interrogativo, exclamativo, 
imperativo. 

• CCL 

• CAA 

LGB4.1.5. Recoñece as oracións 
simples, comprende o seu significado, 
utiliza correctamente a concordancia de 
xénero e número e identifica o verbo e 
os seus complementos: o suxeito, así 
como os complementos do nome. 

• CCL 

• CAA 

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas 
de acentuación xerais e de acentuación 
diacrítica e aprecia o seu valor social e 
a necesidade de cinguirse a elas. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas 
ortográficas, aplicándoas nas súas 
producións escritas con especial 
atención nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, 
ll/i/ 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 
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▪ e 
▪ e 

B4.4. Comparación de estruturas 
sintácticas diversas para observar a 
súa equivalencia semántica ou 
posibles alteracións do significado. 

B4.3. Utilizar correctamente as regras de 
puntuación, así como unha sintaxe 
adecuada nas producións orais e escritas. 

LGB4.3.1. Emprega con corrección os 
signos de puntuación, facendo unha 
valoración dos resultados. 

• CCL 

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

▪ CCL 

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

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ e 

B4.5. Exploración das posibilidades 
do uso de diversos enlaces entre 
oracións (causa, consecuencia, 
finalidade, contradición...), así como 
algúns elementos de cohesión, en 
relación coa composición de textos. 

B4.4. Recoñecer e empregar os 
conectores básicos, así como outros 
elementos de cohesión. 

LGB4.4.1. Usa diversos conectores 
básicos entre oracións: causa, 
consecuencia, finalidade, contradición... 

▪ CCL 
▪ CAA 

LGB4.4.2. Recoñece determinados 
procesos de cohesión nos textos: 
anáfora, sinónimos... 

▪ CCL 
▪ CAA 

▪ e 

B4.6. Identificación, en oracións, do 
verbo e os seus complementos, 
especialmente o suxeito, e do papel 
semántico do suxeito (axente, 
paciente e causa). 
 
B4.7. Transformación de oracións 
sinxelas de activa en pasiva, e 
viceversa, para mellorar a 
comprensión de determinados 
textos. 

B4.5. Identificar o papel semántico do 
suxeito e transformar oracións activas 
sinxelas en pasivas, e viceversa, para 
mellorar a comprensión e a producción de 
textos. 

B4.5.1. Identifica, en oración sinxelas, o 
papel semántico do suxeito. 

▪ CCL 
▪ CAA 

B4.5.2. Recoñece se a oración é activa 
ou pasiva e é quen de facer a 
transformación dunha noutra. 

▪ CCL 

• CAA 

▪ e 

B4.8. Práctica do paso de estilo 
directo a estilo indirecto na 
narración, para mellorar a produción 
de textos. 

B4.6. Transformar un texto narrativo 
sinxelo de estilo directo noutro de estilo 
indirecto. 

B4.6.1. Transforma un texto sinxelo 
narrativo de estilo directo noutro de 
estilo indirecto. 

▪ CCL 
▪ CAA 
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▪ b 
▪ e 
▪ i 

B4.9. Uso eficaz do dicionario, en 
papel ou electrónico, na busca da 
ampliación do vocabulario e como 
consulta ortográfica e gramatical. 
 
B4.10. Ampliación do vocabulario, 
mediante o traballo con palabras 
sinónimas, antónimas, homónimas, 
polisémicas; aumentativos e 
diminutivos, frases feitas, siglas e 
abreviaturas. 
 
B4.11. Ampliación do vocabulario 
mediante os procedementos de 
creación de palabras: derivación 
(prefixos e sufixos) e composición. 

B4.7. Ampliar o vocabulario a partir do 
uso do diccionario e do traballo e reflexión 
sobre as palabras que conforman a 
lingua. 

LGB4.7.1. Usa axeitadamente 
o dicionario en papel ou dixital para 
buscar calquera palabra, seleccionando 
a acepción precisa segundo cada 
contexto e como consulta ortográfica. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CD 

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras 
derivadas (prefixación e sufixación) e 
compostas, identificando e formando 
familias de palabras. 

▪ CCL 
▪ CAA 

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, homónimos, palabras 
polisémicas de uso frecuente, frases 
feitas, siglas e abreviaturas. 

▪ CCL 
▪ CAA 

• a 

• d 

• e 

• h 

• m 

• o 

B4.12. Coñecemento xeral das 
características relevantes 
(históricas, socioculturais...) da 
lingua galega e identificación e 
valoración desta lingua dentro da 
realidade plurilingüe e pluricultural 
de España e de Europa. 

B4.8. Coñecer de xeito xeral, as 
características relevantes da lingua 
galega e identificar e valorar esta lingua 
dentro da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de Europa. 

LGB4.8.1. Coñece, de xeito xeral as 
características máis relevantes 
(históricas, socioculturais...) da lingua 
galega. 

• CCL 

• CCEC 

LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua 
galega dentro da realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de Europa. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ d 
▪ e 
▪ m 
▪ o 

B4.13. Comparación entre aspectos 
das linguas que o alumnado coñece 
e/ou está a aprender para mellorar 
os procesos comunicativos e 
recoñecer as interferencias. 

B4.9. Establecer relación elementais 
entre as diversas linguas que utiliza ou 
está a aprender o alumnado. 

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

• CCL 

• CCEC 

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

• CCL 
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BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ o 

B5.1. Escoita, memorización e 
reproducción de textos procedentes 
da literatura popular oral galega 
(refráns, adiviñas, lendas, contos, 
poemas, conxuros, ditos e 
cantigas), así como da literatura 
galega en xeral. 
 
B5.2. Valoración e aprecio do texto 
literario galego (oral ou non) como 
vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal. 

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

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CCEC 

▪ b 
▪ d 
▪ e 
▪ i 

B5.3. Lectura persoal, silenciosa e 
en voz alta de obras en galego 
adecuadas á idade e aos intereses 
(conto, cómic, novela). 
 
B5.4. Lectura guiada de textos da 
literatura infantil, adaptacións 
breves de obras literarias clásicas e 
literatura actual en diversos 
soportes. 

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

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

• CCL 

• CCEC 

• CD 

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

• CCL 

• CCEC 

• CD 

▪ b 
▪ d 
▪ e 

B5.5. Lectura comentada de 
poemas, de relatos e de obras 
teatrais tendo en conta as 
convencións literarias (xéneros, 
figuras) e a presenza de certos 
temas e motivos repetitivos. 

B5.3. Identificar as características dos 
diferentes xéneros e as figuras literarias, 
así como temas recorrentes. 

LGB5.3.1. Identifica as características 
principais dos diferentes xéneros 
literarios: narrativa, poesía e teatro. 

▪ CCL 
▪ CCEC 

LGB5.3.2. Distingue algúns recursos 
retóricos e métricos propios dos 
poemas. 

• CCL 
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LGB5.3.3. Identifica e emprega 
algunhas figuras literarias: 
comparacións, personificacións, 
hipérboles e xogos de palabras. 

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CAA 

LGB5.3.4. Identifica os temas 
recorrentes na literatura. 

▪ CCL 
▪ CCEC 

▪ b 
▪ e 

B5.6. Recreación e composición de 
poemas e relatos para comunicar 
sentimentos, emocións, estados de 
ánimo, lembranzas, recoñecendo as 
características dalgúns modelos. 

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

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

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CSC 

▪ b 
▪ d 
▪ e 

B5.7. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios. 

B5.5. Participar activamente en 
dramatizacións de textos literarios. 

LGB5.5.1. Participa activamente 
en dramatizacións de textos literarios. 

• CCL 

▪ a 
▪ d 
▪ e 
▪ o 

B5.8. Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, 
minoritaria ou minorizada), como 
vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de 
gozo persoal. 

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

LGB5.6.1. Valora a literaturaen calquera 
lingua, como vehículode comunicación, 
fonte de coñecemento e como recurso 
de gozo persoal. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ a 
▪ d 
▪ e 

B5.9. Interese por coñecer os 
modelos narrativos e poéticos que 
se utilizan noutras culturas. 

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

LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e 
mitos sinxelos doutras culturas cos da 
cultura galega, amosando interese e 
respecto. 

▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ o 

B5.10. Comparación de imaxes, 
símbolos e mitos facilmente 
interpretables que noutras culturas 
serven para entender o mundo e 
axudan a coñecer outras maneiras 
de relación sociais. 

LGB5.7.2. Amosa curiosidade por 
coñecer outras costumes e formas de 
relación social, respectando e valorando 
a diversidade cultural. 

▪ CSC 
▪ CCEC 
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ÁREA MATEMÁTICAS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

• b 

• g 

B1.1. Proposta de pequeñas 
investigacións en contextos 
numéricos, xeométricos e funcionais. 

B1.1. Describir e analizar situacións de 
cambio para encontrar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en 
contextos numéricos, xeométricos e 
funcionais, valorando a súa utilidade para 
facer predicións. 

MTB1.1.1. Identifica patróns,  
regularidades e leis matemáticas en 
situación de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos e funcionais. 

• CMCT 

• CAA 

• b 

• g 

B1.2. Achegamento ao método de 
traballo científico mediante o estudo 
dalgunhas das súas características e 
a súa práctica en situacións sinxelas. 

B1.2 Coñecer algunas características do 
método do traballo científico en contextos 
de situacións problemáticas a resolver. 

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os 
resultados esperados e contrasta a súa 
validez valorando as vantaxes e os 
inconvenientes do seu uso. 

• CMCT 

• CAA 

• b 

• e 

• g 
B1.3. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo  
científico. 

B1.3. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao traballo 
matemático. 

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e 
exercicios e aplica as estratexias idóneas 
para cada caso. 

• CMCT 

• CSIEE 

• CAA 

 

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de 
preguntas e na busca de respostas 
apropiadas, tanto no estudo dos 
conceptos coma na resolución de 
problemas. 

• CMCT 

• CAA 

• CCL 

• b 

• g 

B1.4. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter información, 
realizar cálculos numéricos, resolver 
problemas e presentar resultados. 

B1.4. Superar bloqueos e inseguridades 
ante resolución de situacións 
descoñecidas. 

MTB1.4.1. Toma decisión nos procesos 
de resolución de problemas valorando as 
consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 

• CMCT 

• CAA 

• CSIEE 

• b 

• g 

B1.3. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

B1.5. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, aprendendo para situacións 
semellantes futuras. 

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os 
problemas resoltos e os procesos 
desenvoltos, valorando as ideas claves, 
aprendendo para situacións futuras 
semellantes. 

• CMCT 

• CAA 

• CSIEE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS 

• b 

• e 

• g 

• h 

B2.1. Números enteiros, decimais 
e fraccións. 
 
B2.2. A numeración romana. 
 
B2.3. Orde numérica. Utilización dos 
números ordinais. Comparación de 
números. 
 
B2.4. Nome e grafía dos números de 
máis de seis cifras. 
 
B2.5. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de numeración 
decimal: unidades, decenas, centenas 
etc. 
 
B2.6. O sistema de numeración 
decimal: valor de posición das cifras. 

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

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

• CMCT 

• CCEC 

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

• CMCT 

• CAA 

• CCL 

• b 

• e 

• g 

B2.7. O número decimal: décimas, 
centésimas e milésimas. 
 
B2.8. Fraccións propias e impropias. 
Número mixto. Representación 
gráfica. 
 
B2.9. Os números decimais: valorde 
posición. 
 
B2.10. Ordenación de conxuntosde 
números de distinto tipo. 

B2.3. Orde numérica. Utilización dos 
números ordinais. Comparación de 
números. 
 
B2.5. Equivalencias entre os 
elementos do sistema de numeración 
decimal: unidades, decenas, centenas 
etc. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá. 

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos 
e da vida cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as milésimas), 
utilizando razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de posición de cada 
unha das súas cifras. 

• CMCT 

• CAA 

• CCL 
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B2.11. Concepto de fracción como 
relación entre as partes e todo. 
 
B2.8. Fraccións propias e impropias. 
Número mixto. Representación 
gráfica. 
 
B2.9. Os números decimais: valorde 
posición. 
 
B2.12. Redondeo de números 
decimais ás décima, centésima ou 
milésima máis próxima. 
 
B2.13. Redondeo de números 
naturais ás decenas, centenas e 
millares. 

MTB2.2.2. Ordena números enteiros, 
decimais e fraccións básicas por 
comparación, representación na recta 
numérica e transformación duns noutros. 

• CMCT 

• g 

B2.14. Fraccións equivalentes, 
redución de dúas ou máis fraccións a 
común denominador. 
 
B2.12. Redondeo de números 
decimais á décima, centésima ou 
milésima máis próxima. 
 
B2.15. Relación entre fracción e 
número decimal, aplicación á 
ordenación de fraccións. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental, 
facendo referencia implícita ás 
propiedades das operación, en situación 
de resolución de problemas. 

MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis 
fraccións a común denominador e calcula 
fraccións equivalentes. 

• CMCT 

MTB2.3.2. Redondea números decimais 
á décima, centésima ou milésima máis 
próxima. 

• CMCT 

MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á 
relación entre fracción e número decimal. 

• CMCT 

• b 

• e 

• g 

B2.16. Estimación de resultados. 
B2.17. Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas. 
 
B2.18. Propiedades das operacións e 
relacións entre elas utilizando 
números naturais. 

B2.4. Utilizar os números enteiros, 
decimais e fraccionarios para interpretar e 
intercambiar información en contextos da 
vida cotiá. 

MTB2.4.1. Opera cos números 
coñecendo a xerarquía das operacións. 

• CMCT 

MTB2.4.2. Utiliza diferentes tipos de 
números en contextos reais, 
establecendo equivalencias entre eles, 
identificándoos e utilizándoos como 
operadores na interpretación e resolución 
de problemas. 

• CMCT 

• CCL 
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MTB2.4.3. Estima e comproba resultados 
mediante diferentes estratexias. 

• CMCT 

• CAA 

 

B2.19. Operacións con números 
naturais: suma, resta, multiplicación e 
división.  
 
B2.20. Identificación e uso dos 
termos propios da división. 
 
B2.21. Propiedades das operacións e 
relacións entre elas utilizando 
números naturais. 
 
B2.22. Operacións con fraccións. 
 
B2.23. Operacións con 
númerosdecimais. 
 
B2.24. Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación e división. 

B2.5. Operar cos números tendo en conta 
a xerarquía nas operacións, aplicando as 
propiedades destas, as estratexias 
persoais e os diferentes procedementos 
que se utilizan segundo a natureza 
do cálculo que se realizará (algoritmos 
escritos, cálculo mental, tenteo, 
estimación, calculadora), usando o máis 
adecuado. 

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de 
fraccións co mesmo denominador. 
Calcula o produto dunha fracción por un 
número. 

• CMCT 

MTB2.5.2. Realiza operacións con 
números decimais. 

• CMCT 

• b 

• g 

B2.16. Estimación de resultados. 
 
B2.24. Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, 
multiplicación e división. 
 
B2.25. Automatización de algoritmos. 
 
B2.26. Descomposición de forma 
aditiva e de forma 
aditivomultiplicativa. 
 
B2.27. Descomposición de números 
naturais atendendo o valor de 
posición das súas cifras. 

B2.6. Coñecer, utilizar e automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos 
de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións da vida cotiá. 

MTB2.6.1. Emprega e automatiza 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos tipos 
de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións cotiás. 

• CMCT 

• CAA 

MTB2.6.2. Descompón de forma aditiva e 
de forma aditivo-multiplicativa, números 
menores de un millón, atendendo o valor 
de posición das súas cifras. 

• CMCT 

B2.28. Construción de series 
ascendentes e descendentes. 
 
B2.29. Obtención dos primeiros 
múltiplos dun número dado. 

B2.7. Identificar, resolver problemas da 
vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a realidade e 
as matemáticas e valorar a utilidade dos 

MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores 
empregando as táboas de multiplicar. 

• CMCT 
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B2.30. Obtención de todos os 
divisores de calquera número menor 
100. 
 
B2.31. Descomposición de números 
decimais atendendo o valor de 
posición das súas cifras. 
 
B2.32. Elaboración e uso de 
estratexias de cálculo mental. 
 
B2.33. Utilización da calculadora. 

coñecementos matemáticos adecuados 
reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas. 

MTB2.6.4. Calcula os primeiros múltiplos 
dun número dado. 

• CMCT 

MTB2.6.5. Calcula todos os divisores de 
calquera número menor de 100. 

• CMCT 

MTB2.6.6. Calcula o mcm e o mcd. • CMCT 

MTB2.6.7. Descompón números decimais 
atendendo o valor de posición das súas 
cifras. 

• CMCT 

MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias 
de cálculo mental 

• CMCT 

• CAA 

MTB2.6.9. Estima e redondea o resultado 
de un cálculo valorando a resposta. 

• CMCT 

• CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

• b 

• e 

• g 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2.17. Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas. 
 
B2.34. Resolución de problemas 
da vida cotiá. 

MTB2.7.1 Resolve problemas que 
impliquen o dominio dos contados 
traballados, empregando estratexias 
heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de 
exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, argumentando 
e tomando decisións, valorando as súas 
consecuencias e a conveniencia do seu 
uso.               

• CMCT 

• CAA 

• CCL 

  • CSIEE 
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MTB2.7.2. Reflexiona sobre o 
procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións 
empregadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as 
solucións no contexto e buscando outras 
formas de resolvelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CMCT 

• CAA 

• CCL 

• CSIEE 

BLOQUE 3. MEDIDA 

• b 

• e 

• g 

B3.1. Elección da unidade máis 
axeitada para a expresión dunha 
medida. 
 
B3.2. Realización de medicións. 
 
B3.3. Estimación de lonxitudes, 
capacidades, masas e superficies 
de obxectos e espazos coñecidos; 
elección da unidade e dos 
instrumentos máis axeitados para 
medir e expresar unha medida. 

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

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

• CMCT 

• CCL 

• CAA 

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

• CMCT 

• CAA 

• g 

B3.4. Comparación e ordenación 
de medidas dunha mesma magnitude. 
 
B3.5. Desenvolvemento de 
estratexias para medir figuras de 
maneira exacta e aproximada. 

B3.2. Operar con diferentes medidas. 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de 
lonxitude, capacidade, masa e superficie 
en forma simple dando o resultado na 
unidade determinada de antemán. 

• CMCT 
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B3.6. Comparación de superficies de 
figuras planas por superposición, 
descomposición e medición. 
 
B3.7. Sumar e restar medidas de 
lonxitude, capacidade, masa, 
superficie e volume. 

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a 
medición da lonxitude, cap masa dada en 
forma complexa e viceversa. 

• CMCT 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas 
dunha mesma magnitude. 

• CMCT 

MTB3.2.4. Compara superficies de figuras 
planas por superposición, escomposición 
e medición. 

• CMCT 

• g 

B3.8. Unidades de medida do tempo e 
as súas relación. 
 
B3.9. Equivalencias e transformacións 
entre horas, minutos e segundos. 
 
B3.10. Lectura en reloxos analóxicos 
e dixitais. 
 
B3.11. Cálculos con medidas 
temporais. 

B3.3. Coñecer as unidades de medida do 
tempo e as súas relación, utilizándoas 
para resolver problemas da vida diaria. 

MTB3.3.1. Realiza equivalencias e 
transformacións entre horas, minutos e 
segundos. 

• CMCT 

• g 

B3.12. O sistema sesaxesimal. 
 
B3.13. O ángulo como unidade de 
medida dun ángulo. Medida de 
ángulos. 

B3.4. Coñecer o sistema sesaxesimal 
para realizar cálculos con medidas 
angulares. 

MTB3.4.1. Identifica o ángulo como 
medida dun xiro ou abertura. 

• CMCT 

MTB3.4.2. Mide ángulos usando 
instrumentos convencionais. 

• CMCT 

• b 

• g 
B3.14. Resolución de problemas de 
medida. 

B3.5. Identificar e resolver problemas da 
vida cotiá adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade 
e as matemáticas e valorando a utilidade 
dos coñecementos matemáticos 
axeitados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, 
utilizando estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, recoñecemento 
das relacións, uso de exemplos 
contrarios...), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando… e tomando 
decisións, valorando as súas 
consecuencias e a conveniencia da súa 
utilización. 

• CMCT 

• CAA 

• CSIEE 
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BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

• g 

B4.1. Posicións relativas de rectase 
circunferencias.  
 
B4.2. Ángulos en distintas posicións: 
consecutivos, adxacentes, opostos 
polo vértice... 
 
B4.3. Sistema de coordenadas 
cartesianas. Descrición de posicións e 
movementos. 
 
B4.4.A representación elementaldo 
espazo, escalas e gráficassinxelas. 

B4.1. Utilizar as nocións xeométricas de 
paralelismo, perpendicularidade, simetría, 
xeometría, perímetro e superficie para 
describir e comprender situacións da vida 
cotiá. 

MTB4.1.1. Identifica e representa ángulos 
en diferentes posicións: consecutivos, 
adxacentes, opostos polo vértice… 

• CMCT 

MTB4.1.2. Traza unha figura plana 
simétrica doutra respecto dun eixe. 

• CMCT 

MTB4.1.3. Realiza ampliacións e 
reducións. 

• CMCT 

• b 

• g 

B4.5. Formas planas e espaciais: 
figuras planas: elementos, relación 
e clasificación. 
 
B4.6. Clasificación de triángulos 
atendendo aos seus lados e os 
seus ángulos. 

B4.2. Comprender o método de calcular a 
área dun paralelogramo, triángulo, 
trapecio e rombo. Calcular a área de 
figuras planas. 

MTB4.2.1. Calcula a área e o perímetro 
de: rectángulo, cadrado e triángulo. 

• CMCT 

MTB4.2.2. 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. 

• CMCT 

• CAA 

• g 

B4.7. Clasificación de cuadriláteros 
atendendo ao paralelismo dos seus 
lados. Clasificación dos 
paralelepípedos. 

B4.3. Utilizar as propiedades das figuras 
planas para resolver problemas. 

MTB4.3.1. Identifica e diferencia os 
elementos básicos da circunferencia e 
círculo: centro, raio, diámetro, corda, 
arco, tanxente e sector circular. 

• CMCT 

B4.8. Concavidade e convexidade de 
figuras planas. 
 
B4.9. A circunferencia e o círculo. 
Elementos básicos: centro, raio, 
diámetro, corda, arco, tanxente e 
sector circular. 

MTB4.3.2. Utiliza a composición e 
descomposición para formar figuras 
planas e corpos xeométricos a partir 

doutras. 

• CMCT 



Programación 5º nivel Ceip Santa Baia Curso 2021-2022 

pág. 85 

• b 

• e 

• g 

B4.10. Resolución de problemas de 
xeometría relacionados coa vida cotiá. 

B4.4. Identificar, resolver problemas da 
vida cotiá axeitados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade 
e as matemáticas e valorando a utilidade 
dos coñecementos matemáticos 
axeitados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB4.4.1. Resolve problemas 
xeométricos que impliquen dominio dos 
contidos traballados, utilizando 
estratexias heurísticas de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos contrarios), 
creando conxecturas, construíndo, 
argumentando, e tomando decisións, 
valorando as súas consecuencias e a 
conveniencia da súa utilización. 

• CMCT 

• CAA 

• CCL 

• CSIEE 

MTB4.4.2. Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas revisando as 
operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando 
as solución no contexto e propoñendo 
outras formas de resolvelo. 

• CMCT 

• CAA 

 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

• b 

• g 

B5.1. Construción de táboas de 
frecuencias absolutas e relativas. 
 
B5.2. Iniciación intuitiva ás medidas 
de centralización: a media aritmética, 
a moda e o rango. 
 
B5.3. Realización e interpretación 
degráficas sinxelas: diagramas de 
barras, poligonais e sectoriais. 

B5.1. Realizar, ler e interpretar 
representacións gráficas dun conxunto de 
datos relativos ao contorno inmediato. 

MTB5.1.1. Aplica de forma intuitiva a 
situación familiares as medidas de 
centralización: a media aritmética, a moda 
e o rango. 

• CMCT 

• CAA 

MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos 
moi sinxelos: diagramas de barras, 
poligonais e sectoriais, con datos obtidos 
de situacións moi próximas. 

• CMCT 

• CAA 

• b 

• e 

• g 

B5.4. Análise crítica das  
informacións que se presentan 
mediante gráficas estatísticas. 

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

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

• CMCT 

• CAA 

• CCL 

• b 

• g 
B5.5. Carácter aleatorio dalgunhas 
experiencias. 

B5.3. Observar e constatar que hai 
sucesos imposibles, sucesos que con 
case toda seguridade prodúcense ou que 
se repiten, sendo máis ou menos 
probable esta repetición. 

MTB5.3.1. Identifica situacións de 
carácter aleatorio. 

• CMCT 

MTB5.3.2. Realiza conxecturas e 
estimacións sobre algúns xogos (moedas, 
dados, cartas, loterías…). 

• CMCT 

• CAA 
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• b 

• e 

• g 

B5.6. Iniciación intuitiva ao cálculo da 
probabilidade dun suceso. 

B5.4. Identificar e resolver problemas da 
vida cotiá axeitados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a realidade e 
as matemáticas e valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos axeitados 
reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas. 

MTB5.4.1. Resolve problemas que 
impliquen dominio dos contidos propios 
da estatística e probabilidade, utilizando 
estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos contrarios…), 
creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións, 
valorando as consecuencias destas e a 
conveniencia da súa utilización. 

• CMCT 

• CAA 

• CCL 

• CSIEE 

MTB5.4.2. Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas revisando as 
operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando 
as solucións no contexto e propoñendo 
outras formas de resolvelo. 

• CMCT 

• CAA 

• CCL 

• CSIEE 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOAL 

• m 

• k 

B1.1. O autoconcepto. A 
autovaloración; os trazos de 
personalidade. A autoconciencia 
emocional. A respectabilidade e a 
dignidade persoal. O estilo persoal 
positivo. 

B1.1. Construír o estilo persoal 
baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal. 

VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e 
digna. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

• m 

• a 

B1.2. As emocións. Identificación, 
recoñecemento, expresión e 
verbalización. Causas e 
consecuencias. Asociación 
pensamento-emoción. 
 
B1.3. O autocontrol. A regulación dos 
sentimentos. As estratexias de 
reestruturación cognitiva. A 
resiliencia. 

B1.2. Estruturar un pensamento efectivo 
e independente empregando as 
emocións de forma positiva. 

VSCB1.2.1. Utiliza, de xeito guiado, 
estratexias de reestruturación cognitiva. 

• CAA 

VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á toma 
de decisión e á resolución de conflitos. 

• CSC 

• CSIEE 

VSCB1.2.3. Expresa os seus 
sentimentos, necesidades e dereitos, á 
vez que respecta os dos e das demais 
nas actividades cooperativas. 

• CSC 

• CSIEE 

• CCL 

• b 

B1.4. A responsabilidade. O sentido 
do compromiso respecto a un mesmo 
e ás demais persoas. Valoración do 
erro como factor de aprendizaxe e 
mellora. 

B1.3. Desenvolver o propio potencial, 
mantendo una motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de éxitos 
individuais e compartidos. 

VSCB1.3.1. Traballa en equipo 
valorando o esforzo individual e 
colectivo e asumindo compromisos para a 
consecución de obxectivos. 

• CSC 

• CSIEE 

VSCB1.3.2. Realiza unha autoavaliación 
responsable da execución das tarefas, 
expresando propostas de mellora. 

• CSC 

• CAA 

• CSIEE 

• b 

• m 

B1.5. A autonomía persoal e a 
autoestima. Seguridade nun mesmo e 
nunha mesma, iniciativa, autonomía 
para a acción, confianza nas propias 
posibilidades. A toma de decisión 
persoal meditada. Tolerancia á 
frustración 

B1.4. Adquirir capacidades para tomar 
decisións de forma independente, 
manexando as dificultades para superar 
frustracións e sentimientos negativos ante 
os problemas. 

VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo 
na análise de problemas e na formulación 
de propostas de actuación. 

• CSC 

• CSIEE 

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza 
ao medo ou ao fracaso. 

• CSC 

• CSIEE 

• a 

• c 
 

B1.6. A iniciativa. O emprendemento. 
A automotivación. A autoproposta de 
desafíos. A importancia da iniciativa 
privada na vida económica e social. 
 
B1.7. Busca e elaboración de 
información por diversas fontes. 

B1.5. Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común. 

VSCB1.5.1. Identifica, define problemas 
sociais e cívicos e achega solucións 
potencialmente efectivas. 

• CSIEE 

• CSC 

VSCB1.5.2. Define e formula claramente 
problemas de convivencia e achega 
solución potencialmente efectivas. 

▪ CSC 
▪ CCL 
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• b 

 
 
B1.8. A toma de decisión persoais 
meditadas: técnicas e recursos. 
Causas e consecuencias das accións 
propias.O sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e ásdemais 
persoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1.6. Propoñerse desafíos e levalos a 
cabo mediante unha toma de decisión 
persoal, meditada e responsable, 
desenvolvendo un bo sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e ás 
demais persoas. 

VSCB1.6.1. Identifica vantaxes e 
inconvenientes dunha posible solución 
antes de tomar unha decisión ética. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

• m 

B2.1. As habilidades de 
comunicación. A percepción e o 
emprego do espazo físico na 
comunicación. Os elementos da 
comunicación non verbal que 
favorecen o diálogo: ton de voz e 
maneira de falar. Adecuación a 
diferentes contextos. 

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

VSCB2.1.1. Emprega apropiadamente os 
elementos da comunicación verbal e non 
verbal, para expresar con coherencia 
opinión, sentimentos e emocións. 

• CCL 

• CSC 

VSCB2.1.2. Emprega a comunicación 
verbal en relación coa non verbal en 
exposicións orais e debates. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

▪ b 
▪ m 
▪ e 

B2.2. Estratexias da linguaxe oral 
como instrumento de comunicación: 
escoitar, preguntar, argumentar. 

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e o 
pensamento de perspectiva con empatía. 

VSCB2.2.1. Dialoga interpretando e 
dando sentido ao que oe. 

▪ CCL 
▪ CSC 

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

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CSIEE 

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

▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CSC 
▪ CCL 

▪ c 
▪ m 
▪ e 

B2.3. Os elementos da comunicación 
que favorecen o diálogo. Iniciación, 
mantemento e finalización de 
conversas. Identificación, 
recoñecemento e análise de hábitos 
que facilitan e dificultan a 
comunicación. 

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

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

▪ CCL 
▪ CSC 

VSCB2.3.2. Comparte sentimientos 
durante o diálogo 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CSIEE 
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▪ VSCB2.3.3. Utiliza os elementos que 
contribúen ao diálogo. 
 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CL 
▪ CSC 
 

VSCB2.3.4. Recoñece os elementos que 
bloquean a comunicación en diferentes 
situacións. 

▪ e 
▪ m 

B2.4. A aserción. Exposición e 
defensa das ideas propias con 
argumentos fundados e razoables 
empregando estratexias de 
comunicación construtivas. 

B2.4. Empregar a aserción. 

▪ VSCB2.4.1. Realiza unha defensa 
tranquila e respectuosa das posición 
persoais. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. 
▪ CCL 
▪ CSC 

▪ b 
▪ m 

B2.5. O diálogo. A busca do mellor 
argumento. A creación de 
pensamentos compartidos a través do 
diálogo. A inferencia e o sentido da 
expresión dos e das demais. A 
escoita activa e a axuda. 

B2.5. Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas para 
atopar o mellor argumento. 

VSCB2.5.1. Infire, de xeito guiado, e dá o 
sentido adecuado á expresión das 
demais persoas. 

▪ CCL 
▪ CSC 

VSCB2.5.2. Relaciona diferentes ideas e 
opinión para atopar os seus aspectos 
comúns. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CAA 

▪ c 
▪ m 

B2.6. A intelixencia interpersoal. A 
empatía: atención, escoita activa, 
observación e análise de 
comportamentos. O altruísmo. 

B2.6. Establecer relacións interpersoais 
positivas empregando habilidades 
sociais. 

VSCB2.6.1. Interacciona con empatía. 
▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CSIEE 

VSCB2.6.2 Emprega diferentes 
habilidades sociais. 

• CSC 

▪ a 
▪ o 

B2.7. O respecto, a tolerancia e a 
valoración do outro. As diferenzas 
culturais. Análise de situacións na 
escola e fóra dela que producen 
sentimentos positivos ou negativos no 
alumnado. 
 
B2.8. A diversidade. Respecto polos 
costumes e modos de vida diferentes 
ao propio. 

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

VSCB2.7.1. Comprende e aprecia 
positivamente as diferenzas culturais. 

• CSC 

▪ c 
▪ m 

B2.9. As condutas solidarias. A 
disposición de apertura cara aos 
demais: compartir puntos de vista e 
sentimentos. As dinámicas de 
cohesión de grupo. 
 
B2.10. Creación de textos 
empregando a linguaxe verbal e 
non verbal para comunicar ideas, 

B2.8. Contribuír á mellora do clima do 
grupo amosando actitudes cooperativas e 
establecendo relación respectuosas. 

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

▪ CSC 
▪ CSIEE 

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

▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB2.8.3. Consegue a aceptación dos 
compañeiros e compañeiras. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 
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sentimentos e situacións. 

VSCB2.8.4. Expón en historias creativas 
as características da relación da amizade.  

• CCL 

• CSC 

• CCEC 

• CD 

• CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

▪ b 
▪ m 

B3.1. Aplicación dos valores cívicos 
en situacións de convivencia no 
contorno inmediato (familia, centro 
escolar, grupo, amizades, localidade). 
Desenvolvemento de actitudes de 
comprensión e solidariedade. 
Valoración do diálogo para solucionar 
os conflitos de intereses en relación 
coas demais persoas. 
 
B3.2 Responsabilidade no exercicio 
dos dereitos e dos deberes individuais 
nos grupos nos que se integra e 
participación nas tarefas e decisións. 

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

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

▪ CSC 
▪ CSIEE 

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

▪ CSC 
▪ CSIEE 

• b 

B3.3. A interdependencia e a 
cooperación. A interdependencia 
positiva e a participación equitativa. 
As condutas solidarias. A aceptación 
incondicional do outro. A resolución 
de problemas en colaboración. 
Compensación de carencias dos e 
das demais. A disposición de apertura 
cara ao outro, o compartir puntos de 
vista e sentimentos. 
 
B3.4. Estruturas e técnicas da 
aprendizaxe cooperativa 

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

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

▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CSC 

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de 
axuda entre iguais. 
 
VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o 
traballo en equipo. 

▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CSC 
▪ CSC 

• a 

B3.5. Valoración da necesidade de 
normas compartidas que regulan a 
convivencia frutífera no ámbito social. 

B3.3. Implicarse na elaboración e no 
respecto das normas da comunidade 
educativa empregando o sistema de 

VSCB3.3.1. Argumenta a necesidade de 
que existan normas de convivencia nos 
diferentes espazos de interacción social. 

▪ CCL 
▪ CSC 
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Elaboración de normas de 
convivencia da aula e do centro 
positivas, facilitadoras e asumidas 
polo grupo e pola comunidade. 

valores persoal que constrúe a partir dos 
valores universais. 

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das 
normas da aula. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB3.3.3. Respecta as normas do 
centro escolar. 

▪ CSC 

• c 

• m 

B3.6. A resolución de conflitos. A 
linguaxe positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. As fases 
da mediación formal. A 
transformación do conflito en 
oportunidade. 

B3.4. Participar activamente na vida 
cívica de forma pacífica e democrática 
transformando o conflito en oportunidade, 
coñecendo e empregando as fases da 
mediación e usando a linguaxe positiva 
na comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos persoais. 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo 
construtivo. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB3.4.2. Sigue as fases da mediación 
en situacións reais e simulacións. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB3.4.3. Manexa a linguaxe positiva 
na comunicación de pensamentos, 
intencións e posicionamentos nas 
relación interpersoais. 

▪ CCL 
▪ CSC 

VSCB3.4.4. Analiza as emocións, 
sentimentos, posibles pensamentos e 
puntos de vista das partes en conflito. 

• CSC 

• CSIEE 

• d 

B3.7. A responsabilidade social e a 
xustiza social. Identificación e análise 
crítico das causas que provocan 
situacións de marxinación, de 
discriminación e de inxustiza social. 

B3.5. Comprender o sentido da 
responsabilidade social e a xustiza social 
empregando a capacidade de reflexión, 
síntese e estruturación. 

VSCB3.5.1. Razoa o sentido da 
responsabilidade social e da xustiza 
social. 

▪ CAA 
▪ CSC 

VSCB3.5.2. Identifica e analiza 
criticamente desigualdades sociais. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB3.5.3. Describe condutas solidarias. 
▪ CSC 
▪ CCL 

• a 

• m 

B3.8. Desenvolvemento de 
actitudes de comprensión, de 
superación de prexuízos e de 
estereotipos, de cooperación e de 
solidariedade ante problemas e 
necesidades doutras persoas. 
Protección e amparo das persoas 
máis desfavorecidas. 

B3.6. Practicar o altruísmo no contorno 
próximo sensibilizando sobre o seu valor. 

VSCB3.6.1. Amósase xeneroso no seu 
contorno próximo. 

▪ CSC 

VSCB3.6.2. É capaz de sensibilizar sobre 
causas altruístas realizando exposicións 
orais sobre o seu valor e cometidos. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB3.6.3. Colabora en causas 
altruístas en colaboración coa 
comunidade educativa 

• CSC 

• CSIEE 

• m 

B3.9. Os dereitos e deberes. A 
Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos: liberdade de expresión e 
opinión. A liberdade de pensamento, 
de conciencia e de relixión. A análise 
de feitos discriminatorios: maltrato. 
Exclusión de minorías étnicas, os 
campos de concentración, o 
holocausto. Os dereitos e deberes do 
alumnado. 

B3.7. Crear un sistema de valores 
asumindo os dereitos e deberes do 
alumnado, realizando xuízos morais de 
situacións escolares e resolvendo 
dilemas morais con supostos prácticos. 

VSCB3.7.1. Coñece e respecta os 
dereitos e deberes do alumnado. 

• CSC 
 

VSCB3.7.2. Realiza xuízos morais, de 
xeito guiado, de situacións escolares. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB3.7.3 Xustifica as súas actuacións 
en base a valores persoais como a 
dignidade, a liberdade, a autoestima, a 
seguridade nun mesmo e a capacidade 
de enfrontarse aos problemas. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 
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• a 

• d 

B3.10. Os dereitos e deberes. A 
Declaración Universal dos Dereitos 
Humanos: liberdade de expresión e 
opinión. A liberdade de pensamento, 
de conciencia e de relixión. A análise 
de feitos discriminatorios: maltrato. 
Exclusións das minorías. 

B3.8. Respectar os valores universais 
comprendendo a necesidade de garantir 
os dereitos básicos de todas as persoas. 

VSCB3.8.1. Argumenta o carácter 
universal dos dereitos humanos. 

▪ CSC 
▪ CCL 

VSCB3.8.2. Expón a importancia de que 
todas as persoas gocen dos dereitos 
básicos: saúde, benestar, alimentación, 
vestido, vivienda e asistencia médica. 

▪ CSC 
▪ CCL 

VSCB3.8.3. Axuíza criticamente as 
circunstancias de persoas que viven en 
situacións de privación dos dereitos 
básicos. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

• a 

• d 
 

B3.11. Convivencia pacífica en 
sociedade e valores nos que se 
apoia: respecto, tolerancia, 
solidariedade, xustiza, compromiso, 
cooperación e cultura de paz. 
Identificación, recoñecemento e 
análise de hábitos que facilitan e 
dificultan a convivencia e o benestar 
dos grupos sociais. 
 
B3.12. Formas de discriminación: 
racismo, xenofobia, homofobia, 
transfobia, desigualdade de 
oportunidades. 
 
B3.13. Feitos discriminatorios: 
maltrato, exclusión de minorías 
étnicas, campos de concentración, o 
holocausto e segregación por 
enfermidade. Análise. 

B3.9. Comprender a declaración da 
igualdade de dereitos e a non 
discriminación por razón de nacemento, 
raza, sexo, relixión, opinión ou calquera 
outra condición ou circunstancia persoal 
ou social, aplicándoa á análise do 
contorno social. 

VSCB3.9.1. Argumenta e expón mediante 
imaxes a importancia de garantir a 
igualdade de dereitos e a non 
discriminación por razón de nacemento, 
raza, sexo, relixión, opinión ou calquera 
outra condición ou circunstancia persoal 
ou social. 

▪ CCL 
▪ CCEC 
▪ CSC 

VSCB3.9.2. Descobre e axuíza 
criticamente casos próximos de 
desigualdade e discriminación.   

▪ CSC 
▪ CSIEE 

• d 

• m 

B3.14. As diferenzas de sexo 
como un elemento enriquecedor. 
Análise das medidas que contribúen a 
un equilibrio de xénero e a unha 
auténtica igualdade de oportunidades. 
Identificación e rexeitamento de 
desigualdades entre mulleres e 
homes no mundo laboral e na vida 
cotiá. 

B3.10. Participar activamente na vida 
cívica valorando a igualdade de dereitos 
e corresponsabilidades de homes e 
mulleres. 

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente 
actitudes de falta de respecto á igualdade 
de oportunidades de homes e mulleres. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB3.10.2. Colabora con persoas 
doutro sexo en diferentes situacións 
escolares.  

▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB3.10.3. Realiza diferentes tipos de 
actividades independentemente do seu 
sexo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

• a 

B3.15. Os valores sociais e a 
democracia. Os principios de 
convivencia que establecen o 
Estatuto de autonomía de Galicia e a 
Constitución española. Dereitos e 
deberes. 

B3.11. Respectar os valores socialmente 
recoñecidos, coñecendo e apreciando os 
valores do Estatuto de autonomía e da 
Constitución española e os Dereitos e 
Deberes do Estatuto de autonomía e da 
Constitución española. Coñecer as 

VSCB3.11.1. Reflexiona sobre os 
dereitos e deberes da Constitución 
Española. 

▪ CSC 

VSCB3.11.2. Expresa a importancia de 
garantir os dereitos e deberes dos 
cidadáns e cidadás do seu contorno. 

▪ CSC 
▪ CCL 
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Características que debe posuír 
unha sociedade democrática. 

institucións, organización e servizos 
públicos que garanten os dereitos e 
deberes dos cidadáns e cidadás no seu 
contorno. 

VSCB3.11.3. Participa no benestar da 
contorna próxima baseándose nos 
dereitos e deberes dos cidadáns e 
cidadás. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

• a 

B3.16. Características da convivencia 
democrática. Valores cívicos na 
sociedade democrática: respecto, 
tolerancia, solidariedade, xustiza, 
cooperación e cultura de paz. 

B3.12. Coñecer e expresar as notas 
características da convivencia 
democrática e a importancia dos valores 
cívicos na sociedade democrática 
realizando razoamentos críticos. 

VSCB3.12.1. Expresa as notas 
características da convivencia 
democrática. 

▪ CSC 
▪ CCL 

VSCB3.12.2. Argumenta a importancia 
dos valores cívicos na sociedade 
democrática. 

▪ CSC 
▪ CCL 

• h 

• o 

• i 

B3.17. O respecto e a conservación 
do medio ambiente. A actitude crítica 
ante a falta de respecto e 
conservación do medio ambiente. 
 
B3.18 Realización e interpretación de 
gráficos sinxelos 

B3.13. Contribuír á conservación do 
medio ambiente mantendo una actitude 
crítica ante as faltas de respecto. 

VSCB3.13.1. Analiza, explica e expón as 
causas e consecuencias da intervención 
humana no medio. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB3. 13.2. Investiga criticamente a 
intervención humana no medio ambiente 
e comunica os resultados. 

▪ CSC 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CMCT 

VSCB3.13.3. Argumenta comportamentos 
de defensa e recuperación do equilibrio 
ecolóxico e de conservación do 
medio ambiente. 

▪ CSC 
▪ CCL 

• a 

• i 

B3.19. Condutas responsables no uso 
das TIC: autonomía, autocontrol, 
seguridade, sentido ético. Análise da 
realidade que presentan os medios de 
comunicación para desenvolver a 
capacidade crítica e responsable. 

B3.14. Empregar as novas tecnoloxías 
desenvolvendo valores sociais e cívicos 
en contornos seguros. 

VSCB3.14.1. Realiza un uso ético das 
novas tecnoloxías. 

▪ CD 
▪ CSC 

VSCB3.14.2. Coñece o emprego seguro 
das novas tecnoloxías. 

▪ CSC 
▪ CD 

• n 

B3.20. A educación viaria. Respecto 
cara ás normas de mobilidade viaria. 
Identificación das causas e dos 
grupos de risco nos accidentes de 
tráfico. 
 
B3.21. Identificación de actitudes e de 
estratexias persoais e colectivas que 
contribúen a consolidar condutas e 
hábitos viarios correctos. 

B3.15. Valorar as normas de seguridade 
viaria, analizando as causas e 
consecuencias dos accidentes de tráfico. 

VSCB3.15.1. Colabora en campañas 
escolares sobre a importancia e a 
promoción do respecto das normas de 
educación viaria. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 

VSCB3.15.2. Analiza información na 
prensa en relación cos accidentes de 
tráfico. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CMCT 
▪ CD 

VSCB3.15.3. Investiga sobre as principais 
causas dos accidentes de tráfico coa 
axuda das novas tecnoloxías. 

▪ CSC 
▪ CD 
▪ CAA 

VSCB3.15.4. Explica as consecuencias 
de diferentes accidentes de tráfico. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CMCT 
▪ CD 

• n 

B3.22. Busca, selección, análise e 
elaboración de informacións en 
relación cos accidentes de tráfico. 
 
B3.23. Comunicación da información 
elaborada por diferentes medios. 
 

B3.16. Investigar sobre a prevención de 
accidentes de tráfico xerando iniciativas e 
alternativas persoais. 

VSCB3.16.1. Desenvolve proxectos 
relacionados coas principais causas dos 
accidentes de tráfico, sobre os que se 
informa en diferentes medios de 
comunicación. 

▪ CSC 
▪ CSIEE 
▪ CAA 
▪ CMCT 

VSCB3.16.2. Reflexiona sobre o modo no 
que se poderían evitar accidentes de 
tráfico e expón as súas conclusións. 

▪ CSC 
▪ CCL 
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B3.24. Identificación de actitudes e 
estratexias individuais e colectivas de 
prevención de riscos viarios. 

VSCB3.16.3. Explica as principais 
medidas que se poderían tomar para 
previr accidentes de tráfico. 

▪ CSC 
▪ CCL 
▪ CSIEE 

 

Boiro a 12 de setembro de 2021 
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e emocionais).  

15.2 MEDIDAS PARA A EDUCACIÓN NON PRESENCIAL E/OU  

SEMIPRESENCIAL.  

15.2.1. Obxectivos imprescindibles a acadar.  

15.2.2. Metodoloxía.  

15.2.3. Modo de promover o dereito á educación ao alumnado que  

non poida seguir a ensinanza telemática.  

15.2.4. Mecanismos para asegurar o seguimento continuo do  

curso polo alumnado.  

15.2.5. Estratexias e instrumentos de avaliación.  

15.2.6. Procedemento de comunicación coas e co alumnado.   

 

 

 



1. XUSTIFICACIÓN  

1.1. Referencia lexislativa  

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modifi 

cou a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa finalidade de desenvolver  

medidas que permitan seguir avanzando cara un sistema educativo de calidade, que 

garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de  que cada 

alumno e alumna desenvolva ao máximo as súas potencialidades. No capítulo 2 artigo 

120, da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, queda establecido que  os centros docentes 

dentro da autonomía que se lles confire, deberán elaborar o seu  propio proxecto 

educativo, partindo do seu contexto sociocultural e considerando os  principios que 

orientan a etapa educativa e os correspondentes currículos.Este proxecto  educativo, 

xunto co Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o  
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currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, servirannos ás 

titoras do 6º Nivel, como punto de partida da nosa programación. 

1.2. Marco lexislativo  

 

∙ Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.  

∙ Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

∙ Decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de  

Galicia.  

∙ Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regula determinados aspectos da  

organización e funcionamento das escolas de educación infantil e primaria. 

. Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

∙ Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgánico das  

escolas de infantil e colexios de primaria.  

∙ Orde do 6 de outubro do 1995, pola que se regulan as adaptación do currículo nas  

ensinanzas de réxime xeral.  

∙ Orde do 27 de decembro do 2002, pola que se establecen as condicións e criterios  

para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de 

ensino  non universitario con necesidades educativas especiais.  

∙ Orde do 31 de Outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos  



alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas  

de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do  

ditame de escolarización (DOG do 19 de decembro de 1996).   

∙ Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e  

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.   

∙ Orde do 24 de xullo de 1998 polo que se establece a organización e funcionamento  da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada  

polo Decreto 120/1998.   

∙ Orde do 27 de decembro de 2002 polo que se establecen as condicións e criterios  para 

a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino  

non universitario con necesidades educativas especiais.  

∙ Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención  

específica ó alumnado procedente do estranxeiro.  

∙ Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de  

Formación Profesional e Ensinanzas Especiais polo que se ditaninstrucións para  

unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación  

educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia.   

∙ Orde do 09 xullo do 2016 polo que se regula a avaliación na educación primaria na  

Comunidade Autónoma de Galicia  

∙ Decreto 320/1996, do 26 de xullo de ordenación da educación de alumnos e alumnas  

con necesidades educativas especiais.  

∙ Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade.  

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

2.1. Características do centro escolar  

O C.E.I.P Santa Baia foi construído a finais dos setenta e inaugurado no curso 79/80.  

Está situado na Avda. Compostela nº 48, que desemboca no paseo marítimo xunto á praia.  

O edificio consta de: Planta baixa e dous andares. No curso 98/99 créase un novo  

anexo para acoller ós/ás nenos/as de Infantil e, ademais, refórmase o edificio inicial  

suprimíndolle as barreiras arquitectónicas existentes e creando novos servizos (ascensor,  

servizo de diminuídos, rampla de acceso....).  

Na actualidade o centro ofrece ós seus alumnos un servizo catering de 

madrugadores  e comedor servido polo Restaurante Chicolino e xestionado pola ANPA 

“Torre de Goiáns”,  así como servizo de transporte privado pertencente á compañía 

Autobuses Outeiral. 

O Centro conta ademais co PLAMBE de bibliotecas escolares, seccións bilingües,  



equipos de dinamización, proxecto EDIXGAL nos cursos de 5º e 6º , CCP, proxectos de  

formación do profesorado, actividades extraescolares programadas pola ANPA, concello e o  

propio centro.  

Horario de xornada única de 8:45 a 13:45.  

En canto ós recursos humanos contamos cos órganos de goberno unipersoais,  

colexiados, de coordinación docente, así como persoal non docente (conserxe, 

administrativa  e dúas coidadoras,persoal de limpeza...) 

2.2. Contorno do centro escolar e ámbito de influencia  

O Colexio Santa Baia escolariza fundamentalmente, a alumnado do centro urbano de  

Boiro que presenta unha densidade de poboación, 205 habitantes/km² que repercute na  

matrícula do Centro. 

A actividade laboral dos pais está dedicada á pesca, marisqueo, construción  e  

sector servizos; as nais, incorporadas na meirande parte ó mundo  laboral traballan na 

industria conserveira, téxtil e sector servizos (comercio a pequena escala),  na súa maioría 

con contratos temporais.  

En xeral o nivel socioeconómico é medio, consecuencia da ocupación do pai e nai na  

mesma familia.  

En canto ó nivel cultural en xeral é medio.  

3. OBXECTIVOS CURRICULARES DA EDUCACIÓN PRIMARIA  

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos/as capacidades  que lles 

permitan. A continuación citamos os obxectivos propios da etapa de educación  

primaria recollidos no Decreto Curricular de Galicia:  

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  



importantes á cultura e á sociedade galegas. 

Programación de nivel de 6º  

4.COMPETENCIAS CLAVE  

As competencias clave do currículo serán as seguintes:  

1ª. Comunicación lingüística (CCL).  

2ª. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCT).  

3ª. Competencia dixital (CD).  

4ª. Aprender a aprender (CAA).  

5ª. Competencias sociais e cívicas (CSC).  

6ª. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

7ª. Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

5. ÁREAS  

As programacións de cada unha das áreas inclúese en cada unha das programacións de 

aula  en forma de unidades didácticas.  

6. METODOLOXÍA XERAL  

6.1 Principios Metodolóxicos  

Os principios que orientarán a ensinanza serán:  

Partiremos do nivel de desenvolvemento psicoevolutivo e coñecementos previos. Para elo 
aseguraremos unha apendizaxe significativa 

- Metodoloxía activa e globalizada: intentando integrar a todos/as na dinámica xeral  

da aula a través da súa participación continua na dinámica da clase.  

- Motivadora: tratando de partir dos seus intereses, demandas e necesidades de cada  

momento.  

- Activa eparticipativa: fomentando, no posible, os traballos en grupo para acadalo 

respecto e  a colaboración entre todos/as.  

- Autónoma: a linguaxe será sinxela e clara na presentación dos contidos. As  

actividades estarán graduadas na súa dificultade e se fará énfase nos 

procedementos  e técnicas de aprendizaxe para que os alumnos/as sexan o máis 

autónomos/-as  posibles.  



- Atenderá a formación en valores: incluíndo sempre que sexa posible temas  

transversais de contido cívico que leven á adopción de actitudes positivas sobre o  

coidado do seu corpo, a convivencia axeitada e a o respecto e conservación da  

natureza.  

- Atenderá á diversidade: tendo presentes os diferentes ritmos de aprendizaxe, as  

características evolutivas e os intereses particulares, deseñaranse as dinámicas  

precisas para respectalos na maior medida posible.  

- A colaboración coas familias: será fundamental para intercambiar información e  

sumar esforzos de cara a integrarse todos/as no proceso educativo.   

6.2. Organización dos espazos.  

A distribución dos espazos formúlase a partir dos seguintes obxectivos:  

- Incrementar as posibilidades de interacción grupal.  

- Potenciar na actividade escolar un grao de autonomía suficiente.  

- Permitir o aproveitamento de espazos alleos á propia aula.  

O agrupamento por parellas ou grupos poderá utilizarse nas actividades de tratamento  

da información, lectura, redacción, traballos, titoría entre iguais, etc.  

Ao longo do curso a organización de cada unha das aulas variará en función das  

necesidades e das tarefas, por exemplo: en forma de U,Grupos. por parellas e incluso de  

maneira individual.  

6.3. Horarios.  

Nº DE HORAS SEMANAIS 



Galego......................................................................... ..3  

Castelán .......................................................................... 3  

Matemáticas ................................................................... 5  

Sociais ........................................................................... 3  

Naturais .......................................................................... 2  

 Lingua estranxeira .......................................................... 3  

Educación Física ............................................................. 2  

 Relixión........................................................................... 1  

 Valores Sociais e cívicos ................................................. 1 
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Educación Artística.......................................................... 2  

 *Libre Configuración (Reforzo Lingüístico)....................... 1 

 

 

*Como novidade da actual lei, a LOMCE, contamos cunha hora semana de libre  

configuración. Atendendo ás necesidades e dificultades do noso alumnado  

decatámonos por levar a cabo un reforzo lingüístico, tendo en conta os obxectivos  

propios das áreas de linguas.  

7. AVALIACIÓN  

A avaliación centrarase en todo aqueles aspectos que interveñen no proceso de  

ensinanza/aprendizaxe.  

Por tal motivo, será esta unha avaliación continua, formativa, global e continua, 

baseada na  observación directa das condutas e do traballo diario do alumno/-a, flexible e 

contextualizada, diversa dado que se empregan técnicas e instrumentos variados, . Terá en 

conta o seu propio progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias 

clave. 

Unha observación e unha análise que estarán recollidas a través de diversos  

procedementos:  

- A observación directa e sistemática, cun rexistro anecdótico persoal. - Análise das 



producións dos nenos/-as (fichas, libros de texto, cadernos, producións  orais, traballos 

de aplicación,...)  

- Controis dos diferentes contidos. 

Non só se valorarán conceptos, senón que tamén avaliaremos (cunha importancia  

decisiva) os procedementos e actitudes do neno/-a, polo que os criterios de cualificación  

serán os seguintes:  

- Probas de avaliación, traballo diario, traballos de investigación, ampliación...Así como  a 

actitude.  

Segundo o momento en que realicemos a avaliación, podemos falar dunha:  

- Avaliación inicial, que é a que facemos ao comezo do curso escolar, cunha recollida  

de coñecementos previos dos alumnos/as que servirán de base para decidir o nivel  

en que deben desenvolverse as unidades de contidos do novo curso.  

- Avaliación formativa, que servirá de guía para os membros do proceso educativo  

(mestres, pais e alumnos/as). 

Ao remate de cada trimestre, as familias terán unha información (por parte do 

profesor  titor/-a) o máis completa posible, sobre o rendemento do traballo e esforzo dos 

seus fillos/- as.  

Cabe destacar, neste apartado, que todo pai/nai poderá ter información do seu fillo/- 

a, en calquera momento que o desexe facendo uso dos días de visita, previa petición.  

- Avaliación final, que supón a análise derradeira dos resultados acadados durante o  

curso e que servirá para, nalgúns casos, decidila promoción ou non promoción do  

alumno/-a ao nivel seguinte.  

Os informes para os nenos/-as que van ás clases de P.T., serán elaborados  

conxuntamente entre a profesora de Pedagoxía Terapéutica e o titor/-a.   

7.1. Procedementos  

- Observación sistemática dos procesos de ensinanza/aprendizaxe. Pode ser: - Directa: 

Observación dos procesos nos que está o alumno presente. - Indirecta: A que 

se realiza sobre o resultado das tarefas que o alumno  desenvolve.  

- Probas escritas.  

- Traballos e proxectos.  

- Cuestionarios ou intervencións orais.  

- Actividades interactivas dos distintos libros dixitais.  

7.2. Instrumentos de Avaliación  



Os datos serán rexistrados en:  

- Observación directa. 

- Fichas de seguimento.  

- Anecdotario.  

- Probas orais e escritas dos diferentes temas.  

- Probas orais e escritos en formato dixital.  

- Portafolios do alumnado. 

- Rúbrica 

7.3. Directrices e instrumentos para a realización da avaliación inicial En relación 

á avaliación inicial a Orde do 9 de Xuño do 2016 sinala que: “  Ao inicio de cada ciclo 

(coa desaparición dos ciclos coa LOMCE, suponse que esta  avaliación inicial deberá 

realizarse ao inicio de cada nivel) e durante o primeiro mes do  curso escolar, a persoa 

titora realizará unha avaliación coa finalidade de adecuar as  ensinanzas ao alumnado 

e facilitar a progresión satisfactoria no seu proceso de  

 

aprendizaxe, incidindo na obtención de información sobre o grao de desenvolvemento  

das competencias básicas. Dita avaliación incluirá:  

∙ A análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior correspondentes a cada  

alumno/a   

∙ Información obtida das familias nas primeiras xuntanzas do curso  ∙ Os resultados 

recompilados das distintas actividades (probas escritas e orais),  levadas a cabo nos 

primeiros días de escolarización en setembro.  

∙ No caso de que algún alumno/a se incorpore con posterioridade ao inicio do curso,  

teranse en conta os mesmos criterios anteriores.  

∙ A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao  

desenvolvemento do currículo nas programacións de aula, así como para adoptar  

as medidas de apoio, reforzo e recuperación que se consideren oportunas para 

cada  alumno/a.  

∙ Os datos rexistraranse en diversos instrumentos para a avaliación polo profesor,  para 

o que se empregarán:  

∙ Instrumentos de observación: os diarios de clase e listas de control (para contidos e  

indicadores de desempeño vinculados ao dominio conceptual)  

∙ Instrumentos de interrogación: cuestionarios, inventarios, entrevistas ∙ Instrumentos 

de análise: análise de contidos, tarefas e test/probas elaboradas polos  docentes.  

7.4. Avaliación do proceso de ensinanza  

A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso avaliaranse os seguintes  

indicadores:  



Práctica docente: 

- Organización e coordinación do equipo: Grao de definición. Distribución de  

responsabilidades.  

- Participación: ambiente de traballo e grado de participación. Clima de consenso e  

aprobación de acordos. Implicación dos membros. Proceso de integración no 

traballo.  Relación e implicación dos pais. Relación entre os membros da comunidade  

educativa.  

Proceso de ensinanza: 

- Planificación de tarefas: Dotación de medios e tempos. Distribución de medios e  

tempos. Selección do modo de elaboración. 

(Avaliarase a programación conforme o especificado no punto 15 desta programación) 

7.5. Información ao alumnado  

Dado o carácter individualizado que ten a nosa metodoloxía, cada alumno/a, no  

momento no que se lle fan as correccións dos seus traballos orais ou escritos , recibirá por  

aparte do profesor/a a explicación axeitada para que coñeza os seus erros e acertos.A  

medida que o alumnado vai mellorando na competencia de autonomía e iniciativa persoal  

iranse introducindo prácticas de autocorrección, dirixidas polo profesor/a; coa finalidade de  

facelos máis conscientes do seu propio traballo.  

Trimestralmente cada un recibirá un boletín informativo que levará a casa, seguindo o  

modelo establecido no Centro.  

8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

8.1. Características do alumnado por aulas:  

O alumnado de 6º ten un nivel moi heteroxéneo, ainda así, a maioría do seu alumnado 

sigue  con normalidade as clases e cumpre os mínimos esixibles para comenzar este 

curso. 

Dentro da súa diversidade podemos destacar que hai 6 alumnos/as de NEAE  e 

un alumno/a de NEE. 

 Na aula de 6º B o alumno NEEconta cun ACI e asistirá a partir deste curso a 

escolarización combinada.  

            En 6º  C hai grupo de  alumnos (3) con TDAH (Informe Sergas) y 2 pendentes 



de valoración clínica. Algúns sen dignosticar por parte do Equipo de 

Orientación(pendentes dende o principio do curso pasado). 

En 6º A hai 2 nenos/as pendentes de valoración clínica por posible TDH. 

Estes grupos de nenos/as terán reforzo educativo por parte  do titor e dos mestre de 

apoio interniveis dado que presentan dificultades nas áreas fundamentais e cóstalles 

seguir o ritmo de traballo da aula. 

8.2. Respostas aos distintos estilos de aprendizaxe. 

 

Dado que un dos principios metodolóxicos é a atención á diversidade, en todo  

momento se terán presentes as características evolutivas e de aprendizaxe de cada un  

dos alumnos/as para adoptar con eles as medidas oportunas.   

En primeiro lugarrealizarase unha atención o máis individualizada posible por  

parte de cada titor/-a dentro da aula, para quen o precise, intentando que dese xeito o  

alumno/-a se adapte ao ritmo de aprendizaxe do resto do grupo, utilizando todas 

aquelas  estratexias que a titora crea necesarias, co apoio e a orientación dos seus 

compañeiros/-  

as de nivel así como coas suxestións que dende o departamento de orientación se  

aporten.  

Manterase coas familias dos casos anteriores unha relación de comunicación  

estreita coa finalidade de realizar estratexias conxuntas e levar a cabo un seguimento  

avaliativo máis continuo.   

En segundo lugar, de non ser efectiva a medida anterior, se proporá aos  

alumnos que o necesiten para que reciban reforzo educativo dentro da aula coa axuda  

doutro profesor de apoio que entrará na aula para completar e axudar ao titor/-a. 

Por último, os casos máis preocupantes, proporanse para que sexan revisados  

pola orientadora do centro, previa autorización familiar e de esa forma poder crear as  

estratexias de intervención adecuadas, das que se informará puntualmente ás familias.  

Sempre que se contemple a necesidade de que o alumno/-a teña que 

abandonar  a aula para recibir unha atención diferenciada á do resto do grupo, na aula 

intentarase  que as actividades realizadas polos seus compañeiros/-as non supoñan un 

avance de  contidos e polo tanto unha perda engadida de ritmo para o/-a que sae.   

En todo momento haberá unha comunicación continua entre o titor/a e o  

especialista para ir integrando no proceso educativo as necesidades e avances que se  



vaian producindo.  

8.3. Reforzo educativo e adaptación curricular  

Para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo,  poñeranse en marcha medidas de Reforzo Educativo ou de Adaptación 

Curricular se  fose preciso.  

O Reforzo Educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta  

a elementos non prescriptivos do currículum, é dicir, á secuencia de contidos, ás  

formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, ós agrupamentos de  

alumnos e a todo aquilo incluído dentro do ámbito da metodoloxía.  

As medidas de reforzo educativo non suporán necesariamente medidas  

extraordinarias nin necesitarán de autorización para ser levadas a cabo, e 

realizaranse  segundo se establece a continuación:  

a) Estarán dirixidas a aqueles alumnos e alumnas que coa modificación de elementos  

non prescritivos do currículum poden segui-lo proceso ordinario de ensino 

aprendizaxe.  

b) Serán elaboradas polo profesor ou profesora que imparte a área ou materia na que  

o alumno necesita a medida de reforzó, co coñecemento do titor ou titora. Este  

comunicarallo ó equipo directivo e á familia do alumno ou alumna.  

c) O seu desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario e polo  

profesor ou profesora do alumno que imparte a área ou materia, coa colaboración, se  

é o caso, doutros profesionais. Esta colaboración non poderá substituír en ningún 

caso  a actualización habitual do profesor.  

As medidas de reforzo educativo reflectiranse no expediente académico do alumno  

como RE. Farase constar cun comentario no informe correspondente ás familias. 

As Adaptacións Curriculares son as modificacións dun ou máis elementos  

prescriptivos do currículo, como son os obxectivos, os contidos e os criterios de  

avaliación, para atender as necesidades educativas dun alumno/a motivadas tanto 

por  unha determinada dificultade persoal como polas súas capacidades 

excepcionais.  

O referente de toda adaptación curricular serán os obxectivos xerais de etapa,  

concretados no proxecto curricular do centro para cada ciclo (segundo establece a  

Orde do 6 de outubro de 1995, aínda non derogada). Os obxectivos poderán  

pertencer, se é o caso, a outro ciclo ou etapa distinto do que curse o alumno obxecto  

de adaptación curricular.  

Decidirase a conveniencia de elaborar unha adaptación curricular para un alumno/a,  



unha vez esgotadas outras medidas ordinarias de intervención educativa. Precisan de  

autorización da inspección.  

A elaboración e o desenvolvemento da adaptación curricular, agás casos  

excepcionais, levarase a cabo no contexto educativo ordinario.  

A avaliación do alumno que siga unha adaptación curricular farase en función dos  

criterios de avaliación individualizados establecidos nela.  

Reflectirase como ACS no expediente académico do alumno ou alumna e no informe  

aos pais ou responsables.  

8.4. Programa de actividades de reforzo e recuperación de áreas pendentes 

Cando se tome a decisión de que un alumno permaneza un ano máis no nivel,  será 

preciso levar a cabo un Programa de reforzo.  

No desenvolvemento do Programa de reforzo, en primeiro lugar atenderase aos  

resultados da avaliación inicial do alumnado de comezo de curso ao igual que unha  

observación sistemática dende o primeiro intre. En función disto adaptaranse as  

actividades que se leven a cabo na aula.  

Non hai alumnado repetidor. 

9. LIBROS DE TEXTO E OUTROS RECURSOS  

Os libros de textos pertenecen as editoriais  Netex , Planeta , Edebe , Pearson (idioma  

estranxeiro), que son os libros dixitais que utiliza o proxecto EdixgaL , sendo este o segundo  

curso que o Centro está utilizando como recurso a plataforma EVA .  

Ademais dos libros de texto, para poñer en práctica todas as actividades programadas, na  

aula contarase con distintos materiais acordes ás áreas traballadas:  

- Fichas elaboradas polos titores con contidos de reforzo ou ampliación…  - Materiais 

funxibles como: lapis, pinturas, encerado, plastilina, libretas, papeis de  seda, charol, 

continuo, cartolinas,...  

- Ordenador e encerado dixital, para fomentar o seu coñecemento e realizar actividades  

complementarias de lectura, cálculo, atención, observación, dedución, análise,etc.  

- Uso de material auditivo, para escoitar contos, poemas e cantigas. 

- Os recursos humanos incluirán a todo o grupo de mestres (titores e especialistas) do  

nivel, e todas aquelas persoas de distintas organizacións que acoden ao centro para  

realizar actividades educativas ou lúdicas complementarias. 

10. ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN TICs  



Participarase naquelas que se programan no nivel para este curso escolar e que  

figuran no Plan Xeral Anual.Tamén se terán en conta as ofertas que vaian xurdindo ao longo  

do curso por si fosen de interese ou estiveran relacionadas coa materia ou os temas  

transversais, deixando así unha porta aberta á súa realización.  

11. AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.  

Como parte do proceso educativo e do desenvolvemento integral das distintas  

dimensións da personalidade do alumnado, dende o centro propoñeremos actividades  

complementarias e extraescolares.  

As actividades complementarias son as que se realizan co alumnado en horario lectivo  

e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento,  

espazo ou recursos que utilizan.   

As actividades extraescolares son as que, sendo organizadas polo centro e figurando  

na Programación Xeral Anual, aprobada polo Consello Escolar, realízanse fóra do  

horario lectivo. Son organizadas por equipos de nivel, ANPAS, outras asociacións,  

concello, etc…  

Entre os obxectivos que perseguen este tipo de actividades podemos destacar:   

∙ Completar a formación que reciben os alumnos/as nas actividades académicas. ∙ 

Permitir a apertura do alumnado cara ao entorno físico e cultural que lle rodea. ∙ 

Fomentar unha maior motivación e a participación activa do alumno en  actividades 

de tipo cultural, de lecer e tempo libre. 

∙ Contribuír ao desenvolvemento de valores e actitudes axeitadas relacionadas  coa 

interacción e o respecto aos demais, e o coidado do patrimonio natural e  

cultural.  

∙ Favorecer a colaboración e coordinación entre os distintos sectores da  

comunidade educativa.  

∙ Establecer vínculos entre o centro e aquelas institucións como fundacións,  

concellos e diversas entidades locais que desenvolven actividades culturais e  

deportivas.  

As saídas fóra do centro desempeñan un importante papel no ensino de tódalas  

áreas ao facilitar a observación e o encontro co medio natural, social, cultural e laboral  

e os procesos e fenómenos que neles teñen lugar. O seu emprego favorecerá o  

desenvolvemento de contidos de interese para as diversas áreas curriculares, ademais  

de contribuír ao desenvolvemento de competencias básicas.   

Estas saídas deben ter:  

∙ Fins educativos, xa que deben servir para ampliar os coñecementos dos  



alumnos e obter una actitude nova que lle permita ir desenvolvendo aspectos  

relacionados con aprender a ser, aprender a coñecer, aprender a facer e  

aprender a facer e vivir xuntos.  

∙ Carácter motivador para que o alumno poda desenvolver a súa capacidade  

creativa e as súas propias alternativas para enfrontar os problemas.  

∙ Carácter sensibilizador , ao favorecer unha maior apertura a outras realidades. ∙ 

. Carácter socializador xa que a saída debe desenvolverse como actividade de  

grupo.  

Actividades complementarias e extraescolares que se poderán realizar ao longo do  

curso, e sempre que se reúnan as medidas necesarias de protección fronte á Covid-19,  

serán do seguinte tipo:  

∙ Visitas a museos e institucións culturais da Comunidade Autónoma de Galicia. ∙ 

Celebración de tódalas conmemoracións recollidas na Orde do 20 de xuño do  

2019. 

∙ Festas e celebracións: Magosto, Entroido,…  

∙ Visitas á contorna e a espazos naturais.  

∙ Asistencia a concertos e teatros.  

A realización das saídas propostas, dependerá do custo e as posibles datas ofertadas. 

Así mesmo poderanse realizar todas aquelas actividades que  xurdan ao longo do curso e 

que o equipo de mestres/as considere de interese pedagóxico seguindo os requisitos legais. 

12. PROXECTO LINGÜÍSTICO  

∙ Dacordo co proxecto lingüístico do centro, constátase que hai unha situación  

favorable para a dinamización da lingua galega dentro do contexto escolar. ∙ O 

proxecto ten como finalidade o fomento do uso do galego en tódolos ámbitos,  tanto 

dentro da escola como no seu contorno.  

∙ Partindo disto, proporanse un conxunto de obxectivos nas que se engloban  

actividades que promoven a cultura galega, o coñecemento do concello, a  

educación para a paz e medioambiental e outras de interese pedagóxico 

educativo.  

En relación a exposto, o nivel centrarase nos seguintes obxectivos:  

.Empregar o galego en tódalas situación dentro do centro, así como no contorno: 

excursións, visitas, charlas,… 

∙Empregar a lingua galega en todas aquelas actividades relacionadas coas TIC 

.Fomentar unha boa valoración e uso da lingua galega no ámbito socialPartindo da 

normativa vixente, impartir en lingua galega as materias obrigatorias  por lei.  

∙Adoptar as medidas axeitadas para que o alumnado que non teña o suficiente 

dominio das linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle 



imparten.  

∙ No caso de atopar unha situación desfavorable no uso dalgunha das dúas  linguas 

oficiais, poñeranse os medios para que o alumnado acade unha  competencia 

lingüística axeitada en ámbalas dúas linguas.  

13. O PLAN DE CONVIVENCIA   

O Plan de Convivencia do CEIP Santa Baia, nace coa finalidade depoñer en práctica  

accións que impulsen a adquisición de competencias e habilidades sociais que  

favorezan a resolución pacífica dos conflitos , fomenten o respecto entre tódolos  

membros da comunidade educativa e contribúan á creación de hábitos máis  

democráticos, accións que, en definitiva, redunden na mellora do clima escolar. A  

mellora da convivencia no ámbito escolar do centro, debe ser tarefa na que estean  

implicados tódolos sectores da súa comunidade educativa, e constituír un eixe 

vertebral  sobre o que dar resposta á complexidade que supón o traballo directo con 

alumnos e  alumnas, que dada a súa idade non adquiriron aínda suficientes hábitos de 

convivencia,  de respecto mutuo, e de participación responsable na vida do centro. 

13.1. Obxectivos  

∙ Manter e mellorar o clima de seguridade, respecto e confianza no centro,  

establecendo cauces e procedementos que faciliten aos diferentes sectores da  

comunidade educativa a expresión das tensións e as discrepancias, así como a  

resolución dos conflitos, de forma construtiva e non violenta, favorecendo a  

comunicación e a toma de decisións por consenso.  

∙ Promover a implicación de todos os sectores da comunidade educativa do noso  

centro, tanto nos procesos de reflexión como na adaptación e desenvolvemento  

deste Plan.  

∙ Incidir nunha educación en valores que responda axeitadamente á cultura da  paz, 

á interculturalidade, ás desigualdades de xénero, aos valores democráticos  e 

cívicos dende a perspectiva de que o mellor antídoto contra a violencia é unha  

boa educación afectivo-emocional e os comportamentos pacíficos, tolerantes,  

cooperativos e solidarios.  

13.2. Accións prioritarias para o nivel  

No nivel as accións propostas baséanse fundamentalmente na comunicación e na 

cooperación e céntranse nos ámbitos da prevención e da intervención. Son as  

seguintes:  

∙ Manter e potenciar un clima de centro e de clase positivo  

- Participación do alumnado na elaboración de normas da propia aula,  respectando 

os dereitos e os deberes establecidos no NOF. As sesións de titoría  poden ser 

un instrumento eficaz de participación.  

- Coñecemento das normas do centro e as consecuencias do seu incumprimento.  - 



Fomento das boas relacións interpersoais nas aulas , sendo moi importante o  

respecto ás diferenzas de todo tipo.  

- Búsqueda de espazos e tempos para a convivencia entre o alumnado,  

especialmente por medio das actividades complementarias e extraescolares,  

recreos,…  

∙ Potenciar a acción titorial  

- Asumir o compromiso de exercer a Titoría individual e de grupo, dentro da  

función docente, partindo do respecto á individualidade e o ritmo de cada un e  

principalmente para atender ao alumnado con necesidades educativas  

específicas, dentro do marco xeral do obxectivo de desenvolvemento integral de  

todas as capacidades do alumno, tanto as cognitivas coma as físicas,  

emocionais, morais e de relación cos demais.  

- Potenciar a figura do titor/a como mediador/a das relacións interpersoais. 

 

- Promover unha maior coordinación do titor/a co equipo docente.  

∙ Implicación das familias  

Para fomentar a colaboración entre o centro e as familias é importante:  

- Que o centro ofreza apoio, asesoramento, dispoñibilidade de recursos, materiais  

e instalacións e facilitar horarios de reunións .  

- Ofrecer propostas reais de colaboración: visitas culturais, axuda en  celebracións, 

visitas aos seus centros de traballo. 

- Desde o nivel, fomentaremos a colaboración centro-familia sobre todo a través  de 

reunións. Realizaranse reunións grupais a principio de curso, e sempre que  se 

considere preciso, e reunións individuais cando que o titor/a ou pai/nai o crea  

convinde. Nas reunións, tanto grupais como individuais débese:  

∙ Programar os contidos das mesmas.  

∙ Pedir información aos pais e nais sobre aspectos relacionados cos fillos. ∙ 

Sensibilizalos sobre a importancia da colaboración co profesorado baseada  na 

confianza e o respecto.  

∙ Transmitirlles os valores que se van a traballar para promover que se leve  na 

casa unha mesma liña.  

∙ Utilizar o traballo cooperativo:  

Sempre que sexa posible incluiranse traballos cooperativos , tanto en gran grupo  

como en grupos pequenos que faciliten a integración e estimulen a comunicación e a  

participación. A maior parte dos alumnos /-as que aprenden deste xeito melloran en  

aceptación sen prexuízos, respecto aos demais e colaboración.  

14. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN  

A avaliación será continua e o nivel revisará trimestralmente o grado de adecuación dos  



seguintes indicadores para realizar as modificacións oportunas:  

- Metodoloxía empregada.  

- Procedementos de avaliación e criterios de cualificación.   

- Relación entre os estándares de aprendizaxe e a consecución das competencias 

clave. - Adecuación dos contidos en relación aos indicadores de logro establecidos. - 

Medidas de atención á diversidade.  

- Actividades complementarias e extraescolares, en relación cos obxectivos 

propostos. Na avaliación final terase en conta que:  

- Deben impartirse ao longo do curso , como mínimo, o 80% dos contidos 

programados. 

 

De non ser así, deberanse introducir os cambios ou correccións que se estimen  

oportunos para incluílos na programación do seguinte curso.  

15. MODIFICACIÓNS Á PROGRAMACIÓN.  

15.1 PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN  

15.1.1.Aprendizaxes imprecindibles non adquiridas no curso 20/21.  

Ainda que o curso anterior foi complicado polas medidas do protocolo Covid 19, acadaronse 
maioritariamente todos os obxectivos propostos para o nivel. 

Ainda así, modificaremos cando sexa preciso a programación para adaptala as necesidades dos 
alumnos/as. 

15.1.2. Metodoloxía.  

A metodoloxía que se establece na programación xeral do nivel. Para  poder levar a 

cabo o traballo sobre contidos non adquiridos no curso 20/21, en cada  unidade deste 

curso escolar, introduciremos un traballo-explicación antes de iniciar o  tema novo, co 

fin de dar continuidade ao tema actual. 

Faremos isto con cada un dos temas novos que teñan esa parte non  dada no curso 

pasado, e en tódalas áreas.  

15.1.3. Temporalización.  

Sesión inicial do comezo do tema. 

15.1.4. Medidas Organizativas.  

Nun primerio momento comezaremos o curso coa normalidade de sempre. No caso de  

que o alumnado falte por motivos de saúde derivados do Covid ou catarros, gripes...,  

colgaremos sempre na axenda Edixgal o traballo que imos realizando na clase para 

que  o alumnado ausente poida seguir levando o ritmo de clase como se estivera 

presente.  En caso dunha posible corentena, botaremos man dos recursos dixitais para 



poder levar  a cabo todo o proceso de ensino-aprendizaxe, tanto co Edixgal como coa 

plataforma de  Cisco Webex, onde poderemos ver en directo a evolución do traballo 

que realiza o  alumnado.   

Deste xeito, contemplamos os tres posibles escenarios que se poden dar (presencial,  

semipresencial ou telemático), e actuar de acordo ao programado de forma unida en  

todo o nivel. Faremos prácticas na clase para establecer conexións de 

videoconferencia,  para que, no caso de que así sexa, poidamos seguir con toda a 

normalidade posible, en  caso de realizar o traballo totalmente telemático.  

15.1.5. Medidas de atención á diversidade (necesidades educativas e emocionais). 

Para levar a cabo a atención á diversidade na aula botaremos man de tódolos recursos  

humanos para realizar apoios e reforzos necesarios co fin de cubrir tódalas 

necesidades  educativas e emocionais que o noso alumnado presente ao longo deste 

curso escolar.  

No apartado de medidas de atención á diversidade da programación xeral, xa se  

especifica o modo de actuación dentro de cada aula que compón o nivel.  

15.2 MEDIDAS PARA A EDUCACIÓN NON PRESENCIAL E/OU SEMIPRESENCIAL.  

15.2.1. Obxectivos imprescindibles a acadar. (Mínimos exisibles para o logro das  

CCBB)  

LINGUA GALEGA   

∙ Le e comprende un texto narrativo, identificando as partes.  

∙ Elabora textos sobre un tema coñecido, utilizando estratexias axeitadas para a  

súa composición.  

∙ Le con fluidez, precisión e expresividade.  

∙ Sintetiza ideas propias e alleas.  

∙ Entende e utiliza o vocabulario apropiado.  

∙ Usa correctamente a concordancia ,puntuación e conectores básicos. ∙ 

Recoñece a terminoloxía lingüística e gramatical básica.  

LENGUA CASTELLANA   

∙ Lee y comprende un texto narrativo, identificando las partes.  

∙ Elabora textos sobre un tema conocido, utilizando estrategias adecuadas para  

su composición.  

∙ Lee con fluidez, precisión y expresividad.  

∙ Sintetiza ideas propias y ajenas.  

∙ Entiende y utiliza el vocabulario apropiado.  

∙ Usa correctamente la concordancia,puntuación y conectores básicos. ∙ 

Reconoce la terminología lingüística y gramatical básica.  



MATEMÁTICAS   

∙ Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando lo aprendido y utilizando los  

instrumentos y técnicas adecuados para ello.   

∙ Lectura y escritura de números enteros y decimales.  

∙ Suma, resta, multiplicación y división con estos números.  

∙ Sistema métrico: conocimiento de las unidades y equivalencia entre ellas. ∙ 

Interpretación da información gráfica, cuerpos geométricos, medidas de tiempo  y 

dinero. 

∙ Fracciones, operar con fracciones y resolver situaciones problemáticas  

sencillas.  

∙ Conocimiento de líneas, ángulos y figuras planas. Cálculo de longitudes,  

ángulos, amplitudes y superficies de algunas figuras planas.  

CIENCIAS NATURAIS E CIENCIAS SOCIAIS  

.- Que o alumno supere os aspectos concretos establecidos nos criterios de 

avaliación. .- Que progrese respecto da súa avaliación inicial.  

.- Que o alumno progrese respecto da súa ACS  

.- Que teña desenrolado unhas determinadas actitudes e hábitos de conduta:  

asistencia regular, interese, respecto aos compañeiros, ao material e as instalacións  

do centro…  

.- Que o alumno supere os obxectivos mínimos. 

   -Coñecer os procesos da nutrición, reproducción e relación e os principais  

aparatos que interveñen en ditas funcións. Manter hábitos saudables de  hixiene 

e coidado.  

                         - Coñecer os cambios físico-químicos máis salientables da materia.  

- Coñecer acontecementos máis importantes da historia de Galicia e España,  algún 

resto arqueolóxico- monumental.  

∙ Respectar o patrimonio historico.  

∙ Coñecer o relevo, hidrografía e clima e divisións política de Galicia e España.  

Recoñecer diferentes tipos de enerxías e as súas transformacións. ∙ A 

electricidade e o magnetismo: usos, impactos derivados da explotación das  

enerxías.  

∙ Coñecer as características da luz e o son.  

∙ Interpretar mapas, climogramas.   

∙ Coñecer o tempo histórico.  

∙ Coñecer os movementos da Terra.  

∙ Recoñecer e nomear algunhas rochas máis abundantes.  

∙ Recoñecer os estados da auga. O ciclo da auga.   



. Animais vertebrados e invertebrados clasificación. 

PLÁSTICA   

∙ Transmitir información mediante técnicas plásticas.   

∙ Representar de forma personal ideas y acciones. 

∙ Analizar distintas imágenes y el mensaje que transmiten, así como tener cierta  

actitud crítica.  

∙ Valorar la elección de técnicas, materiales e instrumentos en las  

representaciones plásticas.  

∙ Tener interés por el conocimiento de los materiales y de las técnicas  

empleadas.  

∙ Producir obras plásticas de forma cooperativa.  

∙ Identificar manifestaciones plásticas propias de Galicia.  

15.2.2. Metodoloxía.  

Desenvolveranse  actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, 

ampliación das  aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo o 

alumnado. Na medida do  posible deseñaranse actividades globalizadoras e 

interdisciplinares, debidamente  titorizadas, promovendo o traballo colaborativo entre 

os equipos docentes das distintas  áreas e materias nas etapas, ciclos ou ensinanzas 

en que sexa posible.  

A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e  

competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que  

para a súa asimilación requiran a mínima intervención docente.  

Traballaremos durante o tempo que dure a modalidade semipresencial ou telemática  

con diferentes actividades recollidas na plataforma Eva (Edixgal), as cales reforzan os  

contidos tratados en cada unidade. Incluiremos tamén outro tipo de actividades que  

serán elaboradas polo profesorado do nivel, sempre que sexa necesario. Tamén  

incluiremos vídeos explicativos na plataforma para poder reforzar os temas tratados ao  

longo da duración desta modalidade virtual.  

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles  

durante a modalidade presencial, proporánselle actividades que lles axuden a 

adquirilas  e superar a materia, co obxectivo de que poidan continuar o seu itinerario 

formativo.  

15.2.3. Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir  

a ensinanza telemática.  

Como xa mencionamos antes, a nosa metodoloxía levarase a cabo a través da  

plataforma Eva (Edixgal), e combinarémola coa plataforma Cisco Webex, sempre que  



sexa necesario, así como co correo electrónico ou mesmo co teléfono.  

Para proveer o dereito á educación e que o noso alumnado poida seguir a ensinanza  

telemática, xa indagamos sobre este tema con cada familia, poñéndonos en contacto  

con elas. Temos de referencia o curso pasado onde puidemos comprobar que todo o 

alumnado posuía conectividade para levar a cabo esta modalidade de ensino 

aprendizaxe telemático. Deste xeito queremos indicar e resaltar que todo o noso  

alumnado, pertencente ao sexto nivel da Educación Primaria, ten medios suficientes  

para conectarse e poder realizar o teletraballo que se lle asigna. En tódolos casos, 

cada  familia ten Wifi ou outros sistemas para realizar as conexións necesarias, polo 

que  ningún alumno/a quedaría descolgado deste proceso de ensino-aprendizaxe non  

presencial.  

15.2.4. Mecanismos para asegurar o seguimento continuo do curso polo  

alumnado.  

A plataforma Edixgal proporciónanos suficientes recursos como para controlar e seguir  

o proceso de ensino-aprendizaxe do noso alumnado, xa que podemos ver en tempo 

real  como estes van realizando as tarefas que se lle encomendan. A maiores 

contamos coa  plataforma Cisco Webex, onde podemos observar ao noso alumnado e 

ver si posúe  unha actitude e responsabilidade axeitadas de cara ó traballo.  

 

 

15.2.5. Estratéxias e instrumentos de avaliación.  

I. Procedementos:   

- Observación sistemática dos procesos de ensinanza/aprendizaxe, que pode  

ser:  

o Directa: Observación dos procesos nos que está o alumno presente a  

través das videoconferencias, cando se leven a cabo.  

o Indirecta: A que se realiza sobre o resultado das tarefas que o alumno  

desenvolve a través dos resultados obtidos na plataforma Edixgal.  

- Probas escritas (realizadas e enviadas polo correo, ou na mesma plataforma  

dixital.  

- Cuestionarios ou intervencións orais, se se emprega algún medio dixital como  

o Cisco Webex ou grabación de audicións.  



I. Instrumentos de avaliación: Os datos serán rexistrados en:  

∙ Listaxes de control.   

∙ Fichas de seguemento.  

∙ Escalas de estimación.  

∙ Anecdotario.  

∙ Tarefas dos diferentes temas.  

∙ Rexistros dixitais da plataforma na entrega e corrección de tarefas. 

I. Cualificación final:  

Considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o  

grao de desenvolvemento das aprendizaxes. Realizarase sobre as aprendizaxes  

desenvolvidas durante o curso presencial, así como as actividades de recuperación,  

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se  

desenvolvan durante o tempo do curso semipresencial ou telemático, fomentando as  

rutinas de traballo e mantendo o hábito de estudo, polo que se terán en conta os  

resultados da modalidade presencial, utilizando só en beneficio da mellora da nota do  

alumnado, o traballado na modalidade telemática. Seguiremos as normas de actuación  

reflectidas nas NOFC. Tenderase á promoción como norma xeral, incluso tendo máis  

áreas suspensas que as recollidas nas NOFC. Só en casos excepcionais e cun plan de  

recuperación, tomarase a decisión de “non promoción”.   

I. Criterios de avaliación: (meramente actitudinais ante a situación telemática) ∙ 

Ten rutinas e hábitos de traballo.  

∙ Mostra interese e esforzo ante o traballo.  

∙ Mostra orde no traballo presentado.  

∙ Pide axuda se o necesita.  

∙ Presenta nivel de atención axeitada a cada tarea  

15.2.6. Procedemento de comunicación coas familias e co alumnado. Tanto o 

noso alumnado como as familias estarán informadas en todo momento sobre o  

proceso de ensino a través da plataforma Edixgal, correo electrónico, enviando  

mensaxes a través do Abalarmóbil e a través da web do Centro.   

Nalgúns casos tamén botaremos man dos teléfonos para poder levar a cabo algunha  

titoría, dependendo da diversidade da aula.  

Será de vital importancia reforzar a fluidez de comunicación coas familias, así como a  

publicación na páxina web do Centro, a través do Abalarmóbil ou doutros medios, todo  

o necesario para poder levar a cabo este proceso de ensino non presencial. 

Relación de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

competencias básicas por materias de 6º de primaria 



Contidos, criterios de avaliación e estándares  de aprendizaxe para 

Matemáticas 6.º EP  

En negriña aparecen os mínimos esixibles.  

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS e ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B1.1. Propuesta de   
pequeñas 
investigaciones  en 
contextos numéricos,  
geométricos y 
funcionales. 

B1.1. Describir y 
analizar  situaciones 
de cambio  para 
encontrar patrones,  
regularidades y leyes   
matemáticas, en 
contextos  numéricos, 
geométricos y  
funcionales, valoran-do 
su  utilidad para hacer   
predicciones. 

MTB1.1.1. Realiza 
predicciones  sobre los 
resultados esperados,  
utilizando los patrones y leyes  
encontrados, analizando su  
idoneidad y los errores que se  
producen. 

CAA  
CMCT 

B1.1. Propuesta de   
pequeñas 
investigaciones  en 
contextos numéricos,  
geométricos y 
funcionales. 

B1.2. Realizar y 
presentar  informes 
sencillos sobre el  
desarrollo, resultados y  
conclusiones obtenidas 
en  el proceso de   
investigación. 

MTB1.2.1. Elabora 
informes  sobre el proceso 
de   
investigación realizado,   
exponiendo las fases del 
mismo,  valorando los 
resultados y las  conclusiones 
obtenidas. 

CCL  
CAA  
CD  
CMCT  
CSIE 

B1.2. Acercamiento al   
método de trabajo 
científico  mediante el 
estudio de  algunas de 
sus   
características y su 
práctica  en situaciones 
sencillas. 

B1.3. Planificar y 
controlar  las fases del 
método de  trabajo 
científico en   
situaciones apropiadas 
a  su nivel.  

MTB1.3.1. Elabora conjeturas 
y  busca argumentos que las  
validen o las refuten, en   
situaciones a resolver, en   
contextos numéricos,   
geométricos o funcionales.  

CAA  
CMCT  
CSIE 

B1.2. Acercamiento al   
método de trabajo 
científico  mediante el 
estudio de  algunas de 
sus  

B1.4. Desarrollar y 
cultivar  las actitudes 
personales  inherentes 
al trabajo   
matemático.  

MTB1.4.1. Propone la   
resolución de retos y   
problemas con la 
precisión,  esmero e 
interés apropiados  al nivel 
educativo y a la   

dificultad de la situación.  

CAA  
CMCT 

 

 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 



características y su 
práctica  en situaciones 
sencillas.  

B1.3. Confianza en las  
propias capacidades 
para  desarrollar 
actitudes   
apropiadas y afrontar 
las  dificultades 
propias del  trabajo 
científico.  

 MTB1.4.2. Desarrolla y aplica  
estrategias de razonamiento  
(clasificación, reconocimiento 
de  las relaciones, uso de 
ejemplos  contrarios) para 
crear e   
investigar conjeturas y 
construir  y defender 
argumentos.  

CCL  
CAA  
CMCT 

B1.4. Utilización de 
medios  tecnológicos en 
el proceso  de 
aprendizaje para   
obtener información,   
realizar cálculos 
numéricos,  resolver 
problemas y   
presentar resultados.  

B1.5. Superar bloqueos 
e  inseguridades ante la  
resolución de 
situaciones  
desconocidas. 

MTB1.5.1. Reflexiona sobre 
los  problemas resueltos y los   
procesos desarrollados,   
valorando las ideas claves,  
aprendiendo para 
situaciones  futuras 
similares.  

CAA  
CMCT  
CSIE 

MTB1.5.2. Utiliza 
herramientas  tecnológicas 
para la realización  de 
cálculos numéricos, para  
aprender y para resolver   
problemas, conjeturas y   

construir y defender argumentos.  

CCL  
CAA  
CD  
CMCT  
CSIE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 



B1.3. Confianza en las  
propias capacidades 
para  desarrollar 
actitudes   
apropiadas y afrontar 
las  dificultades 
propias del  trabajo 
científico.  

B1.4. Utilización de 
medios  tecnológicos en 
el proceso  de 
aprendizaje para   
obtener información,   
realizar cálculos 
numéricos,  resolver 
problemas y   
presentar resultados.   

B1.5. Integración de 
las  tecnologías de la   
información y la   
comunicación en el 
proceso  de aprendizaje.  

B1.6. Seleccionar y 
utilizar  las herramientas   
tecnológicas y 
estrategias  para el 
cálculo para   
conocer los 
principios  
matemáticos y 
resolver  problemas.  

MTB1.6.1. Realiza un 
proyecto,  elabora y presenta 
un informe  creando 
documentos digitales  propios 
(texto, presentación,  imagen, 
vídeo, sonido...),   
buscando, analizando y   
seleccionando la 
información  relevante, 
utilizando la   
herramienta tecno-lógica   
apropiada y compartiéndola 
con  sus compañeros.  

CCL  
CAA  
CD  
CMCT  
CSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 



CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B2.1. Números 
enteros,  decimales y 
fracciones.  

B2.2. La numeración   
romana.  

B2.3. Orden numérico.  
Utilización de los 
números  ordinales. 
Comparación de  
números.  

B2.4. Nombre y grafía 
de  los números de 
más de  seis cifras.  

B2.5. Equivalencias 
entre  los elementos del 
sistema  de numeración 
decimal:  unidades, 
decenas,   
centenas etc.  

B2.6. El sistema de   
numeración decimal: 
valor  de posición de las 
cifras.  

B2.7. El número 
decimal:  décimas, 
centésimas y  
milésimas.  

B2.8. Fracciones 
propias  e impropias. 
Número   
mixto. 
Representación  
gráfica.  

B2.9. Los números   
decimales: valor de   
posición.  

B2.10. Números 
positivos  y negativos. 

B2.1. Leer, escribir y   
ordenar, utilizando   
razonamientos 
apropia dos, distintos 
tipos de  números 
(romanos,   
naturales, fracciones 
y  decimales hasta 
las   

milésimas).  

MTB2.1.1. Identifica los   
números romanos aplicando 
el  conocimiento a la 
comprensión  de dataciones.  

CCEC  

CMCT 

 

 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 



B2.11. Ordenación de  
conjuntos de números 
de  distinto tipo.  

 MTB2.1.2. Lee, escribe y 
ordena  en textos numéricos y 
de la vida  cotidiana, números 
(naturales,  fracciones y 
decimales hasta las  
milésimas), utilizando   
razonamientos apropiados 
e  interpretando el valor de   
posición de cada una de 
sus cifras. 

CCL  
CAA  
CMCT 

B2.3. Orden numérico.  
Utilización de los 
números  ordinales. 
Comparación de  
números.  

B2.5. Equivalencias 
entre  los elementos del 
sistema  de numeración 
decimal:  unidades, 
decenas,   
centenas etc.  

B2.12. Concepto de   
fracción como relación  
entre las partes y el 
todo.  

B2.8. Fracciones propias 
e  impropias. Número 
mixto.  Representación 
gráfica.  

B2.9. Los números   
decimales: valor de   
posición.  

B2.13. Redondeo de   
números decimales a 
la  décima, centésima 
o   
milésima más próxima.  

B2.10. Números positivos 
y  negativos.  

B2.14. Redondeo de   
números naturales a 
las  decenas, 
centenas y   
millares. 

B2.2. Interpretar 
diferentes  tipos de 
números según su  valor, 
en situaciones de la  vida 
cotidiana.  

MTB2.2.1. Interpreta en 
textos  numéricos y de la 
vida   
cotidiana, números (naturales,  
fracciones y decimales hasta 
las  milésimas), utilizando   
razonamientos apropiados 
e  interpretando el valor de   
posición de cada una de 
sus  cifras. 

CCL  
CAA  
CMCT 

MTB2.2.2. Utiliza los 
números  negativos en 
contextos reales.  

CMCT 

 

 

Programación de nivel de 6º 



CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B2.15. Fracciones   
equivalentes, reducción 
de  dos o más fracciones 
a  común denominador.  

B2.13. Redondeo de   
números decimales a 
la  décima, centésima 
o   
milésima más próxima.   

B2.16. Relación entre   
fracción y número 
decimal,  aplicación a la 
ordenación  de 
fracciones.  

B2.3. Realizar 
operaciones  y cálculos 
numéricos   
mediante diferentes   
procedimientos, incluido 
el  cálculo mental, 
haciendo  referencia 
implícita a las  
propiedades de las   
operaciones, en 
situación  de resolución 
de   
problemas.  

MTB2.3.1. Reduce dos o 
más  fracciones a común   
denominador y calcula   
fracciones equivalentes.  

CMCT 

MTB2.3.2. Redondea 
números  decimales a la 
décima,   
centésima o milésima 
más  próxima.  

CMCT 

MTB2.3.3. Ordena fracciones  
aplicando la relación entre 
fracción  y número decimal.  

CMCT 

B2.15. Fracciones   
equivalentes, re-ducción  
de dos o más fracciones 
a  común denominador.  

B2.17. Divisibilidad:   
múltiplos, diviso-res,   
números primos y 
números  compuestos. 
Criterios de  divisibilidad.  

B2.4. Utilizar las   
propiedades de las   
operaciones, las   
estrategias personales 
y  los diferentes   
procedimientos que se  
usan según la naturaleza  
del cálculo que se 
realizará  (algoritmos 
escritos,   
cálculo mental, tanteo,  
estimación y 
calculadora).  

MTB2.4.1. Conoce y aplica los  
criterios de divisibilidad por 2, 3, 
5,  9 y 10.  

CMCT 

B2.18. Estimación de   
resultados.  

B2.19. Comprobación 
de  resultados 
mediante   
estrategias aritméticas.  

B2.20. Propiedades de 
las  operaciones y 
relaciones  entre ellas 
utilizando   
números naturales.  

B2.5. Utilizar los 
números  enteros, 
decimales,   
fraccionarios y los   
porcentajes sencillos 
para  interpretar e 
intercambiar  
información en 
contextos  de la vida 
cotidiana.  

MTB2.5.1. Opera con los   
números conociendo la   
jerarquía de las operaciones.  

CMCT 

MTB2.5.2. Utiliza diferentes 
tipos  de números en contextos 
reales,  estableciendo 
equivalencias entre  ellos, 
identificándolos y   
utilizándolos como operadores 
en  la interpretación y 
resolución de  problemas.  

CCL  

CMCT 

MTB2.5.3. Estima y 
comprueba  resultados 
mediante diferentes  
estrategias.  

CD  

CMCT 



B2.17. Divisibilidad:   
múltiplos, diviso-res,   
números primos y 
números  compuestos. 
Criterios de  divisibilidad. 

B2.6. Operar con los   
números teniendo en   
cuenta la jerarquía en 
las  operaciones, 
aplicando las  
propiedades de las   
mismas, las estrategias  

MTB2.6.1. Calcula 
cuadrados,  cubos y 

potencias de base 10.  

CMCT 

 

 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B2.21 Operaciones con  
números naturales: 
suma,  resta, 
multiplicación y   
división.  

B2.22. Potencia 
como  producto de 
factores   
iguales. Cuadrados y   
cubos. Potencias de 
base  10.  

B2.23. Identificación y 
uso  de los términos 
propios de  la división.  

B2.20. Propiedades 
de  las operaciones y   

personales y los 
diferentes  
procedimientos que se  
utilizan según la 
naturaleza  del cálculo 
que se realizará  
(algoritmos escritos,   
cálculo mental, tanteo,  
estimación, 
calculadora),  usando el 
más adecuado.  

MTB2.6.2. Realiza sumas y  
restas de fracciones con el  
mismo denominador. Calcula 
el  producto de una fracción 
por un  número.  

CMCT 

MTB2.6.3. Realiza 
operaciones  con números 
decimales.  

CMCT 



relaciones entre ellas   
utilizando números   
naturales.  

B2.24. Operaciones 
con  fracciones.  

B2.25. Operaciones 
con  números 
decimales.   

B2.26. Utilización de los  
algoritmos estándar de  
suma, resta, 
multiplicación  y división.  

MTB2.6.4. Aplica la jerarquía 
de  las operaciones y los 
usos del  paréntesis.  

CD  

CMCT 

 

 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B2.16. Relación entre   
fracción y número 
decimal,  aplicación a la 
ordenación  de 
fracciones.  

B2.27. Porcentajes y   
proporcionalidad.  

B2.28. Expresión de 
las  partes utilizando   
porcentajes.   

B2.29. 

B2.7. Iniciarse en el uso 
de  los porcentajes y la   
proporcionalidad 
directa  para 
interpretar e   
intercambiar información 
y  resolver problemas en  
contextos de la vida   
cotidiana.  

MTB2.7.1. Calcula y utiliza los  
porcentajes de una cantidad 
para  expresar partes.  

CMCT 

MTB2.7.2. Establece la   
correspondencia entre 
fracciones  sencillas, decimales 
y porcentajes.  

CMCT 



Correspondencia  entre 
fracciones sencillas,  
decimales y 
porcentajes.  

B2.30. Aumentos y   
disminuciones   
porcentuales.  

B2.31. 
Proporcionalidad  
directa.  

B2.32. La regla de 
tres  en situaciones de   
proporcionalidad 
directa:  ley del doble, 
triple, mitad.  

B2.33. Resolución de   
problemas de la vida   
cotidiana.  

MTB2.7.3. Calcula aumentos 
y  disminuciones 
porcentuales.  

CMCT 

MTB2.7.4. Usa la regla de 
tres  en situaciones de   
proporcionalidad directa: ley 
del  doble, triple, mitad, para   
resolver problemas de la a 
vida  diaria.  

CAA  

CMCT 

MTB2.7.5. Resuelve problemas 
de  la vida cotidiana utilizando   
porcentajes y regla de tres en  
situaciones de 
proporcionalidad  directa, 
explicando oralmente y  por 
escrito el significado de los  
datos, la situación formulada, 
el  proceso seguido y las 
soluciones obtenidas.  

CCL  

CAA  

CMCT 

 

 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B2.17. Divisibilidad:   
múltiplos, divisores,   
números primos y 
números  compuestos. 
Criterios de  divisibilidad.  

B2.18. Estimación de   
resultados.  

B2.8. Conocer, utilizar 
y  automatizar 
algoritmos  estándar 
de suma, resta,  
multiplicación y división  
con distintos tipos de   
números, en 

MTB2.8.1. Emplea y 
automatiza  algoritmos 
estándar de suma,  resta, 
multiplicación y división  con 
distintos tipos de números  
(naturales, enteros, decimales 
y  fracciones).  

CAA  

CMCT 



B2.26. Utilización de los  
algoritmos estándar de  
suma, resta, multiplicación 
y  división.  

B2.34. Automatización 
de  algoritmos.  

B2.35. Descomposición 
de  forma aditiva y de 
forma  aditivo-
multiplicativa.  

B2.36. Descomposición 
de  números naturales   
atendiendo al valor de   
posición de sus cifras.  

B2.37. Construcción 
de  series ascendentes 
y   
descendentes.  

B2.38. Obtención de 
los  primeros múltiplos 
de un  número dado.  

B2.39. Obtención de 
todos  los diviso-res de 
cualquier  número 
menor de 100.  

B2.40. Descomposición 
de  números decimales   
atendiendo al valor de   
posición de sus cifras.  

B2.41. Cálculo de tantos 
por  ciento en situaciones 
reales.  

B2.42. Elaboración y uso 
de  estrategias de cálculo   
mental.  

B2.43. Utilización de 
la  calculadora.  

comprobación  de 
resultados en contextos  
de resolución de   
problemas y en 
situaciones  de la vida 
cotidiana.  

MTB2.8.2. Descompone de  
forma aditiva y de forma 
aditivo multiplicativa, 
números   
menores de un millón,   
atendiendo al valor de 
posición  de sus cifras.  

CMCT 

MTB2.8.8. Calcula todos los  
divisores de cualquier 
número  menor de 100.  

CMCT 

MTB2.8.9. Calcula el mcm y 
el  mcd.  

CMCT 

MTB2.8.10. Descompone   
números decimales 
atendiendo  al valor de 
posición de sus  cifras.  

CMCT 

MTB2.8.11. Calcula tantos 
por  ciento en situaciones 
reales.  

CMCT 

MTB2.8.12. Elabora y 
emplea  estrategias de 
cálculo mental.  

CAA  
CMCT 

 

 

 

 

Programación de nivel de 6º 



CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B2.19. Comprobación 
de  resultados 
mediante   
estrategias aritméticas.   

B2.44. Resolución de   
problemas de la vida   
cotidiana.  

B2.9. Identificar, 
resolver  problemas de 
la vida   
cotidiana, adecuados a 
su  nivel, estableciendo   
conexiones entre la   
realidad y las 
matemáticas  y 
valorando la utilidad de  
los conocimientos   
matemáticos adecuados 
y  reflexionando sobre el  
proceso aplicado para la  
resolución de 
problemas.  

MTB2.9.1. Resuelve problemas  
que impliquen el dominio de los  
contenidos trabajados, 
empleando  estrategias 
heurísticas, de   
razonamiento (clasificación,  
reconocimiento de las 
relaciones,  uso de ejemplos 
contrarios),  creando conjeturas, 
construyendo,  argumentando y 
tomando   
decisiones, valorando sus   
consecuencias y la 
conveniencia  de su uso.  

CCL  

CAA  

CMCT  

CSIE 

MTB2.9.2. Reflexiona sobre el  
procedimiento aplicado a la re 
solución de problemas: revisan-
do  las operaciones empleadas, 
las  unidades de los resultados,  
comprobando e interpretando 
las  soluciones en el contexto y   
buscando otras formas de   
resolverlo.  

CCL  
CAA  
CMCT  
CSIE 

 

 

BLOQUE 3: MEDIDA 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B3.1. Elección de la  
unidad más 
apropiada  para la 
expresión de  una 
medida.  

B3.2. Realización 
de  mediciones.  

B3.3. Estimación 
de  longitudes,   
capacidades, 
masas,  superficies 
y   
volúmenes de objetos 
y  espacios 
conocidos;  elección 
de la unidad y  de los 
instrumentos  más 
apropiados para  
medir y expresar una  
medida.  

B3.1. Escoger los   
instrumentos de   
medida más   
pertinentes en 
cada  caso, 
estimando la   
medida de 
magnitudes  de 
longitud, capacidad,  
masa y tiempo   
haciendo 
previsiones  
razonables.  

MTB3.1.1. Estima longitudes,  
capacidades, masas, superficies 
y  volúmenes de objetos y 
espacios  conocidos eligiendo la 
unidad y  los instrumentos más 
apropiados  para medir y 
expresar una medida,  
explicando de forma oral el   
proceso seguido y la 
estrategia  utilizada.  

CCL  

CAA  

CMCT 

MTB3.1.2. Mide con 
instrumentos,  utilizando 
estrategias y unidades  
convencionales y no   
convencionales, eligiendo 
la  unidad más apropiada 
para la  expresión de una 
medida.  

CAA  

CMCT 



B3.4. Comparación y  
ordenación de 
medidas  de una 
misma   
magnitud. B3.5.   
Desarrollo de   
estrategias para 
medir  figuras de 
manera   
exacta y   

B3.6. Comparación 
de  superficies de 
figuras  planas por   
superposición, des  
composición y   
medición. B3.7.   
Sumar y restar 
medidas  de longitud, 
capacidad,  masa, 
superficie y   
volumen.  

B3.2. Operar con   
diferentes medidas.  

MTB3.2.1. Suma y resta medidas  
de longitud, capacidad, masa,  
superficie y volumen en forma  
simple dando el resultado en la  
unidad determinada de ante-
mano.  

CMCT 

MTB3.2.2. Expresa en forma 
simple  la medición de la longitud, 
capacidad  o masa dada en forma 
compleja y  viceversa.  

CMCT 

MTB3.2.3. Compara y ordena  
medidas de una misma 
magnitud.  

CMCT 

B3.8. Explicación oral 
y  escrita del proceso   

seguido y de la   
estrategia utilizada 
en  cualquiera de 
los   
procedimientos   
empleados.  

B3.9. Equivalencias  
entre las medidas 
de  capacidad y 
volumen.  

B3.4. Utilizar las   
unidades de 
medida  más 
usuales,   
convirtiendo unas   
unidades en otras de 
la  misma magnitud,   
expresando los 
resulta dos en 
unidades de  medida 
más   
apropiadas, 
explicando  
oralmente y por 
escrito  el proceso 
seguido y  

MTB3.4.1. Conoce y utiliza las  
equivalencias entre las medidas 
de  capacidad y volumen.  

CMCT 

MTB3.4.2. Explica de forma oral y  
por escrito los procesos seguidos y  
las estrategias utilizadas en todos 
los  procedimientos realizados.  

CCL  

CAA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

 aplicándolo a la   
resolución de   
problemas.  

MTB3.4.3. Resuelve problemas  
utilizando las unidades de 
medida  más usuales, 
convirtiendo unas  unidades en 
otras de la misma  magnitud, 
expresando los   
resultados en las unidades 
de  medida más apropiadas,   
explicando oralmente y por 
escrito  el proceso seguido. 

CCL  

CAA  

CMCT 

B3.10. El sistema   
sexagesimal.  

B3.11. El ángulo 
como  unidad de 
medida de  un 
ángulo. Medida de  
ángulos.  

B3.5. Conocer el   
sistema 
sexagesimal  para 
realizar cálculos  
con medidas   
angulares.  

MTB3.5.1. Resuelve 
problemas  realizando cálculos 
con medidas  angulares.  

CAA  

CMCT 

B3.12. Resolución 
de  problemas de 
medida.  

B3.6. Identificar y   
resolver problemas 
de  la vida cotidiana   
adecuados a su 
nivel,  
estableciendo   
conexiones entre 
la  realidad y las   
matemáticas y   
valorando la utilidad 
de  los 
conocimientos   
matemáticos   
apropiados y   
reflexionando sobre 
el  proceso aplicado 
para  la resolución 
de   
problemas.  

MTB3.6.1. Reflexiona sobre el  
proceso seguido en la resolución 
de  problemas revisando las 
operaciones  utilizadas, las 
unidades de los  resultados, 
comprobando e   
interpretando las soluciones en el  
contexto y buscando otras formas 
de  resolverlo.  

CAA  

CMCT  

CSIE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación de nivel de 6º  

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
EVALUABLES 

COMP 

B4.1. Posiciones   
relativas de rectas y   
circunferencias.  

B4.2. Ángulos en   
distintas 
posiciones:  
consecutivos,   
adyacentes, 
opuestos  por el 
vértice...  

B4.3. Sistema de   
coordenadas   
cartesianas. 
Descripción  de 
posiciones y   
movimientos.  

B4.4. La   
representación   
elemental del 
espacio,  escalas y 
gráficas   
sencillas.  

B4.1. Utilizar las   
nociones 
geométricas  de 
paralelismo,   
perpendicularidad,  
simetría, geometría,  
perímetro y 
superficie  para 
describir y   
comprender   
situaciones de la 
vida  cotidiana.  

MTB4.1.1. Identifica y representa   
posiciones relativas de rectas y   
circunferencias.  

CMCT 

MTB4.1.2. Identifica y representa 
ángulos  en diferentes posiciones: 
consecutivos,  adyacentes, opuestos 
por el vértice…  

CMCT 

MTB4.1.3. Describe posiciones y   
movimientos por medio de 
coordenadas,  distancias, ángulos, 
giros…  

CMCT 

MTB4.1.4. Realiza escalas y 
gráficas  sencillas, para hacer 
representaciones  elementales en el 
espacio.  

CMCT 

MTB4.1.5. Identifica en situaciones 
muy  sencillas la simetría de tipo axial 
y  especular.  

CMCT 

B4.5. Formas planas 
y  espaciales: 
figuras   
planas: elementos,   
relación y clasificación.  

B4.6. Clasificación 
de  triángulos 
atendiendo a  sus 
lados y sus ángulos.  

B4.2 Conocer las   
figuras planas:   
cuadrado, 
rectángulo,  
romboide, triángulo,  
trapecio y rombo.  

MTB4.2.1. Clasifica triángulos   
atendiendo a sus lados y a sus 
ángulos,  identificando las relaciones 
entre sus  lados y entre ángulos.  

CMCT 

MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de dibujo 
y  herramientas tecno-lógicas para la  
construcción y exploración de formas  
geométricas.  

CD  

CMCT 

B4.5. Formas planas 
y  espaciales: 
figuras   
planas: elementos,   
relación y clasificación.  

B4.3. Comprender 
el  método de 
calcular el  área de 
un   
paralelogramo,   
triángulo, trapecio 
y  rombo. 
Calcular el   
área de figuras 

planas.  .  

MTB4.3.1. Calcula el área y el 
perímetro  de: rectángulo, cuadrado y 
triángulo.  

CMCT 

MTB4.3.2. Aplica los conceptos de  
perímetro y superficie de figuras para 
la  realización de cálculos sobre 
planos y  espacios reales y para 
interpretar   
situaciones de la vida diaria.  

CAA  

CMCT 

 



 

Programación de nivel de 6º 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
EVALUABLES 

COMP 

B4.7. Clasificación de  
cuadriláteros 
atendiendo  al 
paralelismo de sus la 
dos. Clasificación de 
los  paralelepípedos.  

B4.8. Concavidad y   
convexidad de 
figuras  planas.  

B4.9. La circunferencia 
y  el círculo. Elementos  
básicos: centro, radio,  
diámetro, cuerda, arco,  
tangente y sector   
circular.  

B4.4. Utilizar las   
propiedades de 
las  figuras planas 
para  resolver 
problemas.  

MTB4.4.1. Identifica y diferencia los  
elementos básicos de la circunferencia 
y  círculo: centro, radio, diámetro, 
cuerda,  arco, tan-gente y sector 
circular.  

CMCT 

MTB4.4.2. Calcula perímetro y área de 
la  circunferencia y del círculo.  

CMCT 

B4.10. Interpretación 
de  representaciones   
espaciales en   
situaciones de la 
vida  cotidiana.  

B4.5. Interpretar   
representaciones   
espaciales 
realizadas  a partir 
de sistemas de  
referencia y de 
objetos  o 
situaciones   
familiares.  

MTB4.5.1. Comprende y describe  
situaciones de la vida cotidiana, e  
interpreta y elabora re-presentaciones  
espaciales (planos, esbozos de 
itinerarios,  maquetas,…), utilizando las 
nociones  geométricas básicas 
(situación,   

movimiento, paralelismo,   
perpendicularidad, escala, 
simetría,  perímetro y superficie).  

CAA  

CMCT 

B4.11. Resolución de  
problemas de 
geometría  
relacionados con la 
vida  cotidiana.  

B4.6. Identificar,   
resolver problemas 
de  la vida cotidiana   
apropiados a su 
nivel,  establecer 
conexiones  entre la 
realidad y las  
matemáticas y 
valorar  la utilidad de 
los   
conocimientos   
matemáticos   
apropiados   
reflexionando sobre 
el  proceso aplicado 
para  la resolución 
de   
problemas.  

MTB4.6.1 Resuelve problemas   
geométricos que impliquen dominio de 
los  contenidos trabaja-dos, utilizando   
estrategias heurísticas de 
razonamiento  (clasificación, 
reconocimiento de las  relaciones, uso 
de ejemplos contrarios),  creando 
conjeturas, construyendo,  
argumentando y tomando decisiones,  
valorando sus consecuencias y la  
conveniencia de su utilización.  

CCL  

CAA  

CMCT  

CSIE 

MTB4.6.2. Reflexiona sobre el proceso 
de  resolución de problemas: revisando 
las  operaciones utilizadas, las unidades 
de los  resultados, comprobando e 
interpretando  las soluciones en el 
contexto, proponiendo  otras formas de 
resolverlo.  

CAA  

CMCT 

 

 

Programación de nivel de 6º  



BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMP 

B5.1. Recogida y   
clasificación de datos  
cualitativos y 
cuantitativos.  

B5.1. Recoger y 
registrar  una 
información   
cuantificable, utilizando  
algunos recursos 
sencillos  de re-
presentación gráfica:  
tablas de datos, bloques 
de  barras, diagramas   
lineales… comunicando 
la  información.  

MTB5.1.1. Identifica datos   
cualitativos y cuantitativos 
en  situaciones familiares.  

CAA  

CMCT 

B5.2. Construcción 
de  tablas de 
frecuencias  
absolutas y 
relativas.  

B5.3. Iniciación 
intuitiva  a las medidas 
de   
centralización: la 
media  aritmética, la 
moda y el  rango.  

B5.4. Realización e   
interpretación de 
gráficas  sencillas: 
diagramas de  barras, 
poligonales y   
sectoriales.  

B5.5. Análisis crítico 
de  las informaciones 
que se  presentan 
mediante   
gráficas estadísticas.  

B5.2. Realizar, leer e   
interpretar   
representaciones 
gráficas  de un conjunto 
de datos  relativos al 
en-torno   
inmediato.  

MTB5.2.1. Recoge y clasifica 
datos  cualitativos y cuantitativos 
de  situaciones de su entorno,   
utilizándolos para construir 
tablas  de frecuencias 
absolutas y   
relativas.  

CAA  

CMCT 

MTB5.2.2. Aplica de forma 
intuitiva  a situaciones familiares 
las   
medidas de centralización: 
la  media aritmética, la 
moda y el  rango.  

CAA  

CMCT 

MTB5.2.3. Realiza e 
interpreta  gráficos muy 
sencillos:   
diagramas de barras,   
poligonales y sectoriales, con  
datos obtenidos de 
situaciones  muy próximas.  

CAA  

CMCT 

MTB5.2.4. Realiza análisis crítico 
y  argumentado sobre las   
informaciones que se 
presentan  mediante gráficas 
estadísticas.  

CAA  

CMCT 

B5.6. Carácter 
aleatorio  de algunas 
experiencias.  

B5.3. Hacer 
estimaciones  basadas 
en la experiencia  sobre 
el resultado (posible,  
imposible, seguro, más o  
menos probable) de   
situaciones sencillas en 
las  que intervenga el 
azar y  comprobar dicho 
resultado.  

MTB5.3.1. Identifica 
situaciones  de carácter 
aleatorio.  

CMCT 



B5.6. Carácter 
aleatorio  de algunas 
experiencias.  

B5.4. Observar y 
constatar  que hay 
sucesos   
imposibles, sucesos que  
con casi toda seguridad 
se  producen o que se 
repiten,  siendo más o 
menos   
probable esta repetición.  

MTB5.4.1. Realiza conjeturas y  
estimaciones sobre algunos  
juegos (monedas, dados, 
cartas,  loterías…)  

CAA  

CMCT 

 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMP 

B5.7. Iniciación intuitiva 
al  cálculo de la 
probabilidad  de un 
suceso.  

B5.5. Identificar y 
resolver  problemas de 
la vida   
cotidiana apropiados a 
su  nivel, establecer   
conexiones entre la   
realidad y las 
matemáticas  y valorar la 
utilidad de los  
conocimientos 
matemáticos  apropiados 
reflexionando  sobre el 
proceso aplicado  para la 
resolución de   
problemas.  

MTB5.5.1. Resuelve 
problemas  que impliquen 
dominio de los  contenidos 
propios de la esta dística y 
probabilidad, utilizando  
estrategias heurísticas, de   
razonamiento (clasificación,  
reconocimiento de las relaciones,  
uso de ejemplos contrarios…),  
creando conjeturas, construyen-
do,  argumentando y tomando   
decisiones, valorando las 
con secuencias de las 
mismas y la  conveniencia 
de su utilización.  

CCL  

CAA  

CMCT  

CSIE 

MTB5.5.2. Reflexiona sobre 
el  proceso de resolución de   
problemas revisando las   
operaciones utilizadas, las   
unidades de los resultados,   
comprobando e interpretando 
las  soluciones en el contexto y   
proponiendo otras formas 
de  resolverlo.  

CCL  

CAA  

CMCT  

CSIE 
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Contidos, criterios de avaliación e estándares de  aprendizaxe para 

Ciencias Sociais 6.º EP  

BLOQUE 1: CONTIDOS COMÚNS 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

B1.1.Iniciación ao   

coñecemento   

científico, toma de   

conciencia das 

fases  do mesmo e 

a súa   

aplicación nas   

Ciencias sociais.  

B1.2.Recollida de   

información do tema 

a  tratar, utilizando   

diferentes fontes   

(directas e indirectas).  

B1.1.Obter información  

concreta e relevante 

sobre  feitos ou 

fenómenos   

previamente delimitados,  

utilizando diferentes 

fontes  (directas e 

indirectas). 

CSB1.1.1.Busca, selecciona e  

organiza información concreta 

e  relevante, a analiza, obtén   

conclusións, reflexiona respecto 

ao  proceso seguido e o 

comunica  oralmente e/ou por 

escrito.  

CCL  

CAA  

CD  

CMCCT 

B1.3.Utilización 

das  tecnoloxías 

da   

información e a   

comunicación para  

buscar e 

seleccionar  

información, 

simular  procesos e 

presentar  

conclusións.   

B1.4.Desenvolvemen

to  de estratexias 

para  organizar, 

asimilar e  recuperar 

a   

información obtida   

mediante 

diferentes  

métodos e fontes.   

B1.5.Técnicas de   

traballo intelectual.  

B1.2.Utilizar as 

tecnoloxías  da 

información e a   

comunicación para 

obter  información e 

como   

instrumento para 

aprender,  e expresar 

contidos sobre  Ciencias 

sociais.  

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da  

información e a comunicación 

(internet,  blogs, redes sociais...) para 

elaborar  traballos coa terminoloxía 

adecuada  aos temas tratados.  

CCL  

CSC  

CAA  

CD  

CMCCT 

CSB1.2.2.Analiza informacións  

relacionadas coa área e manexa  

imaxes, táboas, gráficos, 

esquemas,  resumos e as 

tecnoloxías da   

información e a comunicación.  

CCL  

CSC  

CAA  

CD  

CMCCT 



B1.6.Estratexias 

para  desenvolver a   

responsabilidade, a  

capacidade de 

esforzo  e a 

constancia no   

estudo. Elaboración  

B1.3.Desenvolver a   

responsabilidade, a   

capacidade de esforzo e 

a  constancia no estudo.  

CSB1.3.1.Emprega con rigor e   

precisión o vocabulario adquirido 

para  elaborar traballos coa 

terminoloxía  axeitada aos temas 

tratados. 

CCL  

CSC  

CAA  

CMCCT 

 

 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

dun glosario colectivo.   

B1.7.Uso e 

utilización  correcto 

de diversos  

materiais cos que 

se  traballa.   

B1.8.Utilización e   

lectura de 

diferentes  

linguaxes textuais 

e  gráficos.  

 CCB1.3.2.Expón oralmente de forma  

clara e ordenada, contidos 

relacionados  coa área, que 

manifesten a   

comprensión de textos orais e 

/ou  escritos.  

CCL  

CSC  

CAA  

CMCCT 

B1.9.Fomento de   

Técnicas de 

animación  á lectura 

de textos de  

divulgación das   

Ciencias sociais 

(de  carácter 

social,   

xeográfico e 

histórico).  A prensa 

escrita e   

dixital como fonte 

de  información.  

B1.4.Realizar traballos 

e  presentacións a 

nivel   

individual e grupal que  

supoñan a busca, 

selección  e organización 

de textos de  carácter 

social, xeográfico  ou 

histórico, amosando  

habilidade para traballar  

tanto individualmente 

como  de maneira 

colaborativa  dentro dun 

equipo.  

CSB1.4.1.Realiza traballos e   

presentacións a nivel individual e 

grupal  que supoñen a busca, 

selección e  organización de textos de 

carácter  xeográfico, social e histórico.  

CCL  

CSC  

CAA  

CD  

CMC

CT 

CSIE

E 



B1.10.Utilización de  

técnicas para 

potenciar  a cohesión 

do grupo e  o traballo 

cooperativo.  

B1.5.Valorar o traballo en  

grupo, amosando 

actitudes  de cooperación 

e   

participación 

responsable,  aceptando 

as diferenzas  con 

respecto e tolerancia  

cara ás ideas e achegas  

CSB1.5.1.Utiliza estratexias para  

realizar traballos de forma 

individual  e en equipo, e amosa 

habilidades  para a resolución 

pacífica de   

conflitos.  

CSC  

CAA  

CSIEE 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

 alleas nos diálogos e   

debates.  

CSB1.5.2.Participa en actividades 

de  grupo adoptando un 

comportamento  responsable, 

construtivo e solidario e   

respecta os principios básicos 

do  funcionamento 

democrático.  

CSC  

CAA 

B1.11. Estratexias   

para a resolución 

de  conflitos, 

utilización  das 

normas de   

convivencia e   

valoración da   

convivencia pacífica 

e  tolerante.  

B1.6.Respecta a 

variedade  dos diferentes 

grupos   

humanos e valora a   

importancia dunha   

convivencia pacífica e   

tolerante entre todos eles  

sobre a base dos valores  

democráticos e os 

dereitos  humanos 

universalmente  

compartidos.  

CSB1.6.1.Valora a importancia dunha  

convivencia pacífica e tolerante entre 

os  diferentes grupos humanos sobre 

a  base dos valores democráticos e os 

dereitos humanos universalmente  

compartidos.  

CSC  

CAA 

B1.12.Participación  

activa e construtiva 

na  vida social.  

B1.7.Participa dunha   

maneira eficaz e 

construtiva  na vida social 

creando  estratexias para 

resolver  conflitos e 

empregando  códigos de 

conduta   

xeralmente aceptados.  

CSB1.7.1.Participa dunha maneira  

eficaz e construtiva na vida da aula e 

do  centro e crea e utiliza estratexias 

para  resolver conflitos entre seus   

compañeiros. 

CSC  

CAA 

CSB1.7.2.Identifica e utiliza os 

códigos  de conduta e os usos 

xeralmente  aceptados nas distintas 

sociedades e  contornos (escola, 

familia, barrio etc.). 

CSC  

CAA 



B1.13.A cooperación 

e  o diálogo como 

valores  

democráticos   

fundamentais.  

B1.8.Valorar a 

cooperación  e o diálogo 

como forma de  evitar e 

resolver conflitos,  

fomentando os valores  

democráticos.  

CSB1.8.1.Valora a cooperación e o  

diálogo como forma de evitar e 

resolver  conflitos e fomenta os 

valores   

democráticos.  

CSC  

CAA 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

B1.14.Iniciativa   

emprendedora.   

Actividades de   

experimentación.  

B1.9.Desenvolver a   

creatividade e o espírito  

emprendedor 

aumentando  as 

capacidades para   

aproveitar a información, 

as  ideas e presentar   

conclusións innovadoras.  

CSB1.9.1.Amosa actitudes de   

confianza en si mesmo/a, sentido  

crítico, iniciativa persoal, curiosidade,  

interese, creatividade na aprendizaxe 

e  espírito emprendedor que o fan 

activo  ante as circunstancias que lle 

rodean.  

CSC  

CAA  

CSIEE 

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na  

planificación e execución de accións 

e  tarefas e ten iniciativa na toma de  

decisións.  

CAA  

CSIEE 

B1.15.Planificación 

e  xestión de 

proxectos  co fin de 

acadar   

obxectivos.  

B1.10.Desenvolver   

actitudes en cooperación 

e  de traballo en equipo, 

así  como o hábito de 

asumir  novos roles 

nunha   

sociedade en 

continuo  cambio.  

CSB1.10.1.Desenvolve actitudes de  

cooperación e de traballo en equipo,  

valora as ideas alleas e reacciona 

con  intuición, apertura e 

flexibilidade ante  elas.  

CSC  

CAA  

CSIEE 

CSB1.10.2.Planifica traballos en 

grupo,  coordina equipos, toma 

decisións e  acepta 

responsabilidades.  

CSC  

CAA  

CSIEE 

 

 

Programación de nivel de 6º  

 

 



BLOQUE 2: O MUNDO QUE NOS RODEA 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

B2.1.Cartografía.   

Planos, mapas e   

planisferios.   

B2.2.Tipos de 

mapas:  físicos, 

políticos e   

temáticos.  

B2.3. Escalas e 

signos  

convencionais dun  

mapa. B2.4.Técnicas  

de orientación no   

espazo. Elaboración  

dun itinerario de 

viaxe  coa axuda de   

ferramentas dixitais.  

B2.1.Describir   

correctamente planos 

e  mapas, incluíndo 

os   

planisferios, 

interpretando  a súa 

escala e signos  

convencionais.  

CSB2.1.1.Identifica e clasifica os  

diferentes tipos de mapas, 

incluíndo  os planisferios, define 

que é a escala  nun mapa e 

emprega e interpreta os  signos 

convencionais máis usuais  que 

poden aparecer nel.  

CAA  

CMCCT 

B2.5.O clima.   

Elementos e 

factores  

climáticos.  

B2.2.Identificar os   

elementos que inflúen 

no  clima, explicando 

como  actúan nel e 

adquirindo  unha idea 

básica de clima  e dos 

factores que o   

determinan.  

CSB2.2.1.Define clima, nomea os 

seus  elementos e identifica os 

factores que o  determinan. 

CCL  

CMCCT 

B2.6.A paisaxe:   

elementos que o   

forman, tipos de   

paisaxes.   

B2.7.Característic

as  dos principais   

paisaxes de España 

e  de Europa. 

B2.3.Explicar que é unha  

paisaxe, identificar os  

principais elementos que 

o  compoñen e as   

características dos   

principais paisaxes 

de  España e de 

Europa.  

CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica 

os  seus elementos e explica as   

características dos principais 

paisaxes  de España e de Europa 

valorando a  súa diversidade.  

CCL  

CSC  

CMCCT 

B2.8.A 
diversidade  
xeográfica das   
paisaxes de 
Europa:  relevo, 
climas e   
hidrografía.  

B2.4.Identificar as   
principais unidades de  
relevo de Europa, os 
seus  climas e a súa 
rede   
hidrográfica, 
localizándoos  nun 
mapa.  

CSB2.4.1.Localiza nun mapa o 

relevo  de Europa, as súas 

vertentes   

hidrográficas e o seu clima.  

CMCCT 

 



 

Programación de nivel de 6º  

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

B2.9. Utilización e   
consulta en 
sistemas  de 
información   
xeográfica.  

 CSB2.4.2.Recoñece as principais  

características do relevo, os ríos e 

o  clima de Europa.  

CAA  

CMCCT 

B2.10.A 

intervención  

humana no medio.  

Consumo   

responsable. Os   

problemas da   

contaminación.   

B2.11.O   

desenvolvemento   

sostible.   

B2.12. Elaboración  

dun plan de 

reciclaxe.  

B2.5.Explicar a 
influencia  do 
comportamento   
humano no medio 
natural,  identificando o 
uso sostible  dos 
recursos naturais   
propoñendo unha serie 
de  medidas necesarias 
para o  desenvolvemento 
sostible  da humanidade,   
especificando os 
seus  efectos 
positivos.  

CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos  
recursos naturais propoñendo e  
adoitando unha serie de medidas e  
actuacións que conducen á mellora 
das  condicións ambientais do nosos  
planeta.  

CCL  

CSC  

CAA  

CMCCT 

B2.13.O cambio   

climático: causas 

e  

consecuencias.  

B2.6. Explicar as   

consecuencias que 

teñen  as nosas accións 

sobre o  clima e o 

cambio climático.  

CSB2.6.1 Explicar as causas e  
consecuencias do cambio 
climático  e as actuacións 
responsables para  frealo.  

CCL  

CSC  

CAA  

CMCCT 

 

 

BLOQUE 3: VIVIR EN SOCIEDADE 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

B3.1.A Unión Europea.   

B3.2.A 

organización  

económica, social,   

política e territorial da  

B3.1.Identificar a   
estrutura e os fins 
da  Unión Europea,   
explicando algunhas   
vantaxes derivadas do  

CSB3.1.1.Explica que é a 
Unión  Europea e cales son 
os seus   
obxectivos políticos e económicos 
e  localiza nun mapa os países   
membros e as súas capitais.  

CSC  

CAA 

 

 

Programación de nivel de 6º 



CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

Unión Europea.  

- Aproximación a   

algunhas   

características   

significativas dos   

países europeos a   

través dun 

proxecto  

cooperativo.  

feito de formar parte 
da  Unión Europea.  

CSB3.1.2.Identifica as 
principais  institucións e os 
seus órganos de  goberno na 
Unión Europea,   
recoñecendo os seus símbolos e  
explicando en que consiste o 
mercado  único e a zona euro.  

CCL  

CSC  

CCEC 

B3.3.Demografía e   
poboación. 
Variables  
demográficas.   
B3.4.Conceptos   
demográficos:   
poboación 
absoluta,  
densidade de   
poboación 
distribución  
espacial, 
crecemento  natural 
e crecemento  real 
da poboación.  
B3.5.Representaci
ón  gráfica de 
datos   
demográficos: as   
pirámides de   
poboación.  

B3.2.Comprender e   
interpreta os principais  
conceptos demográficos  
e calculalos a partires 
dos  datos de 
poboación.  

CSB3.2.1.Define poboación dun  
territorio e identifica os principais  
factores que inciden nesta e 
defíneos  correctamente.  

CSL  

CSC 

CSB3 2.2 Interpreta unha pirámide 
de  poboación e outros gráficos 
usados no  estudo da poboación.  

CSC  

CAA  

CMCC
T 

B3.6 Poboación de   
Europa: distribución 
e  evolución.  

B3.3.Distinguir as   
principais 
características  
española e europea,   
explicando a súa   
evolución e a súa   
distribución 
demográfica  e 
representándoa   
graficamente.  

CSB3.3.1.Describe as principais  

características da poboación 

española  e europea.  

CCL  

CSC 

CSB3.3.2.Explica o proceso da   

evolución da poboación en España 

e  Europa e describe a incidencia 

que  tiveron nesta, factores como a   

esperanza de vida ou a natalidade.  

CCL  

CSC  

CAA 



CSB3.3.3.Describe os factores 

que  condicionan a distribución 

da  poboación española e 

europea.  

CCL  

CSC 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

  CSB3.3.4.Describe a densidade de  

poboación de España comparándoa  

mediante gráficos coa media da 

Unión  Europea.  

CSC  

CMCC
T 

B3.7.Os 

movementos  

migratorios: éxodo   

rural, a emigración a  

Europa, a chegada de  

emigrantes ao noso  

país, problemas 

actuais  da 

poboación. Estudo  

dos movementos   

migratorios da familia.  

B3.4.Describir os   

movementos 

migratorios  da 

poboación galega e de  

España explicando o  

éxodo rural, a 

emigración  a Europa, e 

a chegada de  

emigrantes ao noso 

país  e identificar os 

problemas  actuais da 

poboación.  

CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, a  
emigración a Europa, e a chegada 
de  emigrantes ao noso país.  

CCL  

CSC  

CCEC 

CSB3.4.2.Identifica e describe 
os  principais problemas 
actuais da  poboación: 
superpoboación,   
envellecemento, inmigración, etc.  

CSC  

CMCCT 

B3.8.As 
actividades  
económicas e os   
sectores produtivos 
de  España e 
Europa.   
B3.9.A produción 
de  bens e 
servizos.  

B3.5.Identificar as   
actividades que   
pertencen a cada un 
dos  sectores 
económicos,  describir 
as   
características destes  
recoñecendo as 
principais  actividades 
económicas  de España 
e Europa . 

CSB3.5.1.Identifica os tres 
sectores  de actividades 
económicas e   
clasifica distintas actividades 
no  grupo ao que pertencen.  

CCL  

CSC 

CSB3.5.2.Explica as actividades  
relevantes dos sectores primario,  
secundario e terciario en España 
e  Europa e as súas localizacións 
nos  territorios correspondentes. 

CSC  

CAA  

CSIEE 



B3.10.O consumo e 

a  publicidade. 

Debates  sobre a 

influencia da  

publicidade nas 

nosas  prácticas 

diarias.  

B3.6.Describir o   
funcionamento da   
publicidade e as súas  
técnicas distinguindo  
publicidade educativa 
e  publicidade 
consumista.  

CSB3 6.1.Valora con espírito crítico 
a  función da publicidade e 
recoñece e  explica as técnicas 
publicitarias máis  habituais, 
analizando exemplos  concretos.  

CSC  

CAA  

CSIEE 

B3.11.Educación   
financeira. O diñeiro. 
O  aforro. 
Elaboración dun  
presuposto persoal.  

B3.7.Tomar conciencia 
do  valor do diñeiro e 
dos  seus usos 
mediante un  consumo 
responsable e o  sentido 
do aforro.  

CSB3 7.1.Diferencia entre 
distintos  tipos de gasto e adapta 
o seu  presuposto a cada un 
deles.  

CSC  

CAA  

CMCCT  

CSIEE 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

  CSB3 7.2.Planifica os seus aforros 
para  gastos futuros elaborando un 
pequeno  presuposto persoal.  

CSC  

CAA  

CMCCT  

CSIEE 

CSB3.7.3.Investiga sobre 
diferentes  estratexias de compra, 
comparando  prezos e 
recompilando información.  

CSC  

CAA  

CMCCT  

CSIEE 

B3.12.Empregabilidad
e  e espírito 
emprendedor.  

B3.8.Comprender os   
beneficios que ofrece 
o  espírito 
emprendedor.  

CSB3 8.1.Desenvolve a creatividade 
e  valora a capacidade emprendedora 
dos  membros dunha sociedade.  

CSC  
CAA  
CSIEE 

B3.13.A empresa.   
Actividade e funcións.  

B3.9.Explica as   
características 
esenciais  dunha 
empresa,   
especificando as   
diferentes actividades 
e  formas de 
organización  que 
poden desenvolver  
distinguindo entre os   
diferentes tipos de   

CSB3.9.1.Identifica diferentes tipos  
de empresa segundo o seu tamaño 
e  o sector económico ao que   
pertencen ás actividades 
que  desenvolven.  

CSC  

CCEC 

CSB3.9.2.Describe diversas formas 
de  organización empresarial.  

CCL  

CSC 



empresas.  CSB3.9.3.Define termos sinxelos  
relacionados co mundo da empresa e 
a  economía, ilustrando as definicións 
con  exemplos.  

CCL  

CSC 

 

 

Programación de nivel de 6º  

BLOQUE 4: AS PEGADAS DO TEMPO 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

B4.1.As idades da   

historia: duración e  

datación dos feitos  

históricos 

significativos  que as 

acoutan.   

B4.2.As fontes   

históricas e a súa   

clasificación.   

Realización dun   

traballo expositivo   

seleccionando e   

clasificando 

distintas  fontes 

(artísticas,   

literarias, gráficas,   

estatísticas,   

cartográficas, 

orais,  etc.). 

B4.1.Explicar as   

características de 

cada  tempo histórico 

e certos  

acontecementos que   

determinaron cambios  

fundamentais no rumbo 

da  historia.  

CSB4.1.1.Define o concepto de  

prehistoria, identifica a idea de  

idade da historia e data as 

idades  da historia, asociadas 

aos feitos  que marcan os 

inicios e finais  nomeando 

algunhas fontes da  historia 

representativas de cada  unha 

delas.  

CCL  

CSC  

CAA  

CCEC  

CMCCT 

B4.3.O tempo 

histórico  e a súa 

medida.   

B4.4.Técnicas para  

localizar no tempo e 

no  espazo feitos do   

pasado: os mapas   

históricos e as liñas 

do  tempo. 

Realización  dunha 

liña do tempo  que 

recolla os   

acontecementos   

históricos máis   

relevantes que 

marcan  as idades 

da historia.  

B4.2.Utiliza as 

nocións  básicas de 

sucesión,   

duración e 

simultaneidade  para 

ordenar   

temporalmente algúns  

feitos históricos e 

outros  feitos 

relevantes.  

CSB4.2.1.Usa diferentes técnicas  

para localizar no tempo e no  

espazo feitos do pasado, 

percibindo  a duración, a 

simultaneidade e as  relacións 

entre os acontecementos.  

CSC  

CAA  

CCEC  

CMCCT 



B4.5.As   

transformacións   

económicas, 

políticas,  sociais e 

culturais do  século 

XIX.  

B4.3.Identificar, localizar  

no tempo e no espazo e  

comprender os procesos 

e  acontecementos   

históricos, políticos,   

sociais e culturais, máis  

CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do  

tempo as etapas históricas 

máis  importantes das 

distintas idades  da historia en 

España.  

CSC  

CCEC  

CMCCT 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

B4.6.España na 

Idade  

Contemporánea I: o  

século XIX. B4.7.As  

transformacións   

económicas, 

políticas,  sociais e 

culturais do  século 

XX.   

B4.8.España na 

Idade  

Contemporánea II: o  

século XX. Mulleres e  

homes relevantes na  

historia de España e  

Galicia. B4.9.España  

na Unión Europea.  

B4.10.O Mundo 

Actual.  Realización 

de   

arquivos sobre 

temas  de 

actualidade.  

relevantes da historia de  

España para adquirir 

unha  perspectiva global 

da súa  evolución.  

CSB4.3.2.Identifica e localiza 

no  tempo e no espazo os 

feitos   

fundamentais da historia de 

España  describindo as principais   

características de cada unha delas.  

CSC  

CCEC  

CMCCT 

CSB4.3.3.Explica aspectos   

relacionados coa forma de vida e  

organización social de España 

das  distintas épocas históricas   

estudadas.  

CSC  

CAA  

CCEC 

CSB4.3.4.Describe en orde   

cronolóxica os principais   

movementos artísticos e 

culturais  das distintas etapas 

da historia de  España citando 

os seus   

representantes máis significativos.  

CSC  

CCEC 

CSB4.3.5.Explica os principais  

acontecementos que se 

produciron  durante o s. XIX e XX 

e que   

determinan a nosa historia   

contemporánea.  

CMCCT 



CSB4.3.6.Describe as   

características da sociedade  

española actual, e valora o seu  

carácter democrático e plural, así  

como a pertenza á Unión 

Europea.  

CSC  

CAA  

CCEC 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  COMP 

B4.11.Noso 

patrimonio  histórico 

e cultural.   

B4.12.Patrimonio 

da  Humanidade.   

Elaboración dunha  

guía sobre os sitios 

e  lugares 

Patrimonio da  

Humanidade.  

B4.4.Desenvolver a   

curiosidade por coñecer  

as formas da vida 

humana  no pasado, 

valorando a  importancia 

que teñen os  restos 

para o   

coñecemento e estudo 

da  historia e como 

patrimonio  cultural que 

hai que coidar  e legar.  

CSB4.4.1.Identifica, valora e  

respecta o patrimonio 

natural,  histórico, cultural e   

artístico e asume as   

responsabilidades que supón 

a  súa conservación e 

mellora.  

CSC  

CAA  

CCEC 

CSB4.4.2.Respecta os restos  

históricos e os valora como un  

patrimonio que debemos legar e  

recoñece o valor que o 

patrimonio  arqueolóxico 

monumental nos  achega para o 

coñecemento do  pasado.  

CSC  

CAA  

CCEC 

B4.13.Museos, sitios 

e  monumentos 

históricos  como 

espazos de   

aprendizaxe e gozo.  

B4.5.Valorar a 

importancia  dos 

museos, sitios e   

monumentos 

históricos  como 

espazos onde se  

ensina e aprende,   

amosando unha 

actitude  de respecto á 

súa   

contorna e á súa 

cultura,  apreciando a 

herdanza  cultural.  

CSB4.5.1.Respecta e asume o  

comportamento que debe 

cumprirse  cando visita un museo 

ou un  edificio antigo.  

CSC  

CAA  

CCEC 

CSB4.5.2.Aprecia a herdanza  

cultural a escala local, nacional 

e  europea como a riqueza   

compartida que hai que 

coñecer,  preservar e coidar.  

CSC  

CAA  

CCEC 

 

 



Programación de nivel de 6º  

∙ Contidos, criterios de avaliación e estándares de  
aprendizaxe para Ciencias Naturais 6.º EP  

BLOQUE 1: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

CONTIDOS  CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE  

COMP. 

B1.1. Iniciación á 

actividade  científica.   

B1.2. Emprego de 

diferentes  fontes de 

información.   

B1.3. Lectura de 

textos  propios da 

área.   

B1.4. Utilización das   

tecnoloxías da información 

e  comunicación para 

buscar e  seleccionar 

información,  simular 

procesos e   

comunicar conclusións 

sobre  os traballos 

realizados.  

B1.5. Uso 

progresivamente  

autónomo do tratamento 

de  textos (axuste de 

páxina,  inserción de 

ilustracións ou  notas, 

imaxes etc.). Xestión  de 

ficheiros.  

B1.1. Obter 

información  relevante 

sobre feitos ou  

fenómenos 

previamente  

delimitados, facendo   

predicións sobre sucesos  

naturais, integrando datos 

de  observación directa e   

indirecta a partir da 

consulta  de fontes directa 

e indirectas  e 

comunicando os   

resultados en 

diferentes  soportes.  

CNB1.1.1. Busca, 

selecciona  e organiza 

información   

concreta e relevante,   

analízaa, obtén 

conclusións,  elabora 

informes para o   

rexistro de plan de traballo 

e  comunica, de forma oral 

e  escrita, as conclusións.  

CCL   

CAA   

CD   

CMCCT  

CSIEE 

CNB1.1.2. Expresa   

oralmente e por escrito, 

de  forma clara e 

ordenada  contidos 

relacionados coa  área 

manifestando a   

comprensión de 

textos  orais e/ou 

escritos. 

CCL   

CMCCT 

CNB1.1.3. Emprega de 

forma  autónoma o 

tratamento de  textos 

(axuste de páxina,  

inserción de ilustracións ou  

notas etc).  

CCL   

CD   

CMCCT  

CSIEE 

CNB1.1.4. Manexa   

estratexias axeitadas para  

acceder á información dos  

textos de carácter 

científico.  

CCL   

CAA   

CMCCT 



B1.6. Aproximación   

experimental a 

cuestións  científicas 

próximas á súa  

realidade.  

B1.2. Establecer   

conxecturas tanto 

respecto  de sucesos que 

ocorren  dunha forma 

natural como  sobre os 

que ocorren cando  se 

provocan a través dun  

experimento ou dunha   

experiencia.  

CNB1.2.1. Manifesta   

autonomía na planificación 

e  execución de accións e   

tarefas e ten iniciativa 

na  toma de decisións,   

identificando os criterios e 

as  consecuencias das 

decisións  tomadas.  

CAA   

CMCCT  

CSIEE 
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B1.7. Traballo individual 

e  cooperativo.   

B1.8. A igualdade 

entre  homes e 

mulleres. A   

conduta responsable.   

B1.9. A relación cos 

demais.  A resolución 

pacífica de  conflitos. Toma 

de decisións:  criterios e 

consecuencias.  B1.10. 

Técnicas de traballo.  

Recursos e técnicas de  

traballo individual.   

Desenvolvemento de 

hábitos  de traballo, 

esforzo e   

responsabilidade.   

B1.11. Hábitos de   

prevención de 

enfermidades  e 

accidentes, na aula e no  

centro.   

B1.12. Emprego de 

diversos  materiais, tendo 

en conta as  normas de 

seguridade.   

B1.13. Elaboración de   

protocolos de uso das 

TIC  na aula.   

B1.14. Valoración da   

necesidade de controlar 

o  tempo destinado ás   

tecnoloxías da información 

e  da comunicación e o 

B1.3. Traballar de forma  

cooperativa, apreciando 

o  coidado pola 

seguridade  propia e a 

dos seus   

compañeiros/as, coidando  

as ferramentas e facendo  

uso adecuado dos 

materiais  

CNB1.3.1. Utiliza 

estratexias  para estudar e 

traballar de  forma eficaz,   

individualmente e en   

equipo, amosando   

habilidades para a   

resolución pacífica de   

conflitos. 

CSC   

CAA   

CMCCT  

CSIEE 

CNB1.3.2. Coñece e 

emprega  as normas de uso 

e de   

seguridade dos 

instrumentos,  dos 

materiais de traballo e  das 

tecnoloxías da   

información e comunicación.  

CSC   

CAA   

CD   

CMCCT 



seu  poder de adicción. 

B1.15. Planificación e   

realización de 

proxectos,  

experiencias sinxelas e  

pequenas 

investigacións,  

formulando problemas,  

enunciando hipóteses,   

seleccionando o 

material  necesario, 

montando,   

realizando e extraendo   

conclusións e presentando  

B1.4. Realizar 

proxectos,  experiencias 

sinxelas e  pequenas 

investigacións e  

presentar informes coas  

conclusións en 

diferentes  soportes.  

CNB1.4.1. Realiza 

proxectos,  experiencias 

sinxelas e   

pequenas 

investigacións  

formulando problemas,   

enunciando hipóteses,   

seleccionando o 

material  necesario, 

realizando,   

extraendo conclusións e  

comunicando os 

resultados.  

CCL   

CAA   

CMCCT  

CSIEE 
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informes en diferentes   

soportes.  

 CNB1.4.2. Presenta un  

informe, de forma oral 

ou  escrita, 

empregando   

soportes variados,   

recollendo información 

de  diferentes fontes 

(directas,  libros, 

internet) cando   

traballa de forma 

individual  ou en equipo 

na realización  de 

proxectos, experiencias  

sinxelas e pequenas   

investigacións. 

CCL   

CSC   

CAA   

CD   

CMCCT  

CSIEE 

 

 

BLOQUE 2: O SER HUMANO E A SAÚDE 

CONTIDOS  CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE  

COMP 

B2.1. O corpo humano e 

o  seu funcionamento.   

B2.2. Anatomía e 

fisioloxía.  B2.3. Células, 

tecidos,   

órganos, aparellos e   

sistemas.   

B2.4. Diferentes tipos 

de  células. Os virus e 

as   

bacterias.  

B2.1. Identificar e 

localizar  os principais 

órganos   

implicados na realización  

das funcións vitais do 

corpo  humano e 

establecer   

algunhas relacións   

fundamentais entre elas 

e  determinados hábitos 

de  saúde.  

CNB2.1.1. Identifica e 

localiza  os principais 

órganos   

implicados na realización 

das  funcións vitais do ser   

humano. 

CMCCT 



B2.5. As funcións vitais 

no  ser humano.   

B2.6. Función de 

relación  (órganos dos 

sentidos,   

sistema nervioso e 

aparello  locomotor).   

B2.7. Función de 

nutrición  (aparellos 

respiratorio,   

dixestivo, circulatorio e   

excretor).   

B2.8. Función de   

reprodución (aparello   

reprodutor).  

B2.2. Coñecer o   

funcionamento de células,  

tecidos, órganos, 

aparellos,  sistemas: a súa 

localización,  forma, 

estrutura, funcións,  

coidados etc.  

CNB2.2.1. Identifica e 

describe  as principais 

características  dos 

aparellos respiratorio,  

dixestivo, locomotor,   

circulatorio e excretor e   

explica as principais funcións. 

CCL  

CMCCT 
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B2.9. Saúde e 

enfermidade.  B2.10. 

Principais   

enfermidades que afectan  

aos aparellos e sistemas 

do  organismo humano.   

B2.11. Hábitos 

saudables  para previr 

enfermidades.  B2.12. 

Trastornos   

alimenticios.   

B2.13. Efectos nocivos 

do  consumo de alcohol 

e   

drogas. B2.14. Tipos 

de  dietas.   

B2.15. Análise de 

etiquetas  de produtos.   

B2.16. Avances da 

ciencia  que melloran a 

saúde e a  vida.   

B2.3. Relacionar   

determinadas prácticas 

de  vida co adecuado   

funcionamento do corpo,  

adoptando estilos de vida  

saudables e coñecendo 

as  repercusións para a 

saúde.  

CNB2.3.1. Recoñece estilos 

de  vida saudables e os seus  

efectos sobre o coidado e  

mantemento do   

funcionamento global 

do  corpo.  

CCL   

CSC   

CMCCT 

CNB2.3.2. Coñece e explica 

os  principios das dietas   

equilibradas, identificando as  

prácticas saudables para 

previr  e detectar os riscos 

para a  saúde.  

CCL   

CSC  

CMCCT  

CAA 

CNB2.3.3. Recoñece os 

efectos  nocivos do consumo 

de alcohol  e drogas.  

CSC  

CMCCT  

CAA 



B2.17. Coñecemento 

de  actuacións básicas 

de   

primeiros auxilios.  

CNB2.3.4. Observa, identifica 

e  describe algúns avances 

da  ciencia que melloran a 

saúde  (medicina, produción 

e   

conservación de 

alimentos,  potabilización 

da auga etc.).  

CCL   

CSC  

CMCCT 

CNB2.3.5. Coñece técnicas 

de  primeiros auxilios, en   

situacións simuladas e reais. 

CSC  

CMCCT 

 

 

BLOQUE 3: OS SERES VIVOS 

CONTIDOS  CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAXE  

COMP 

B3.1. Seres vivos, 
seres  inertes. 
Diferenciación.   

B3.2. Organizaciñon e   
estrutura dos seres 
vivos:  células, tecidos: 
tipos;   
órganos; aparellos e   
sistemas: principais   
características e funcións.  

B3.1. Coñecer a 
estrutura  dos seres 
vivos: células,  tecidos, 
tipos, órganos,  
aparellos e sistemas:   
identificando as 
principais  
características e 
funcións.  

CNB3.1.1. Identifica e   
describe a estrutura dos  
seres vivos: células, 
tecidos,  órganos, 
aparellos e   
sistemas nomeando as  
principais características 
e  funcións de cada un 
deles. 

CCL  

CMCCT 
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B3.3. Os seres vivos:   
características, 
clasificación  e tipos.   
B3.4. Os animais   
vertebrados e 
invertebrados,  
características e   
clasificación.   
B3.5. As plantas: estrutura 
e  fisioloxía. A fotosíntese 
e a  súa importancia para 
a vida  na Terra.  

B3.2. Coñecer diferentes  
niveis de clasificación dos  
seres vivos, atendendo ás  
súas características e 
tipos.  

CNB3.2.1. Identifica as   
características e clasifica 
os  seres vivos:   
- Reino animal.   
- Reino das plantas.   
- Reino dos fungos.   
- Outros reinos.  

CMCCT 

CNB3.2.2. Utiliza guías 
na  identificación 
científica de  animais e 
plantas.  

CAA  

CMCCT 

CNB3.2.3. Explica a   
importancia da 
fotosíntese  para a vida 
na Terra. 

CCL  

CMCCT 



B3.6. As relacións entre 
os  seres vivos. Cadeas   
alimentarias. Poboacións,  
comunidades e 
ecosistemas.  
Características e   
compoñentes dun   
ecosistema.   
B3.7. Ecosistemas: 
pradería,  poza, lagoa, 
bosque, litoral e  cidade e 
os seres vivos. A  biosfera, 
diferentes hábitats  dos 
seres vivos.   
B3.8 Hábitos de respecto 
e  coidado cara aos seres  
vivos. B3.9. Uso de 
medios  tecnolóxicos 
para o estudo  dos seres 
vivos.   
B3.10. Interese pola   
observación e polo 
estudo  rigoroso de 
todos os seres  vivos.   
B3.11. Uso da lupa 
para a observación 
científica.  

B3.3. Investigar as   
características de   
ecosistemas do seu   
contorno mediante a   
recollida de datos, 
facendo  hipóteses, 
empregando  diversas 
fontes de   
información e presentando  
os resultados en diferentes  
soportes, mostrando 
interese pola rigorosidade 
e hábitos  de respecto e 
coidado cara  aos seres 
vivos.  

CNB3.3.1. Investiga e 
explica  as relacións entre 
os seres  vivos. Cadeas 
alimentarias.  Poboacións, 
comunidades e  
ecosistemas. 

CCL  

CMCCT 

CNB3.3.2. Recoñece e 
explica  algúns ecosistemas: 
pradería,  charca, bosque, 
litoral e cidade  e os seres 
vivos que neles  habitan.  

CCL  

CMCCT 

CNB3.3.3. Observa e 
identifica  diferentes hábitats 
dos seres  vivos facendo 
fincapé no  coidado destes e 
nomea  algunhas causas 
de   
extinción de especies. 

CSC  

CMCCT 

CNB3.3.4. Usa a lupa e 
outros  medios tecnolóxicos 
para a  observación 
científica.  

CMCCT 

CNB3.3.5. Observa e 
rexistra  algún proceso 
asociado á vida  dos seres 
vivos, utilizando os  
instrumentos e os medios  
audiovisuais e tecnolóxicos  
apropiados, comunicando de  
xeito oral e escrito os   
resultados.  

CCL   

CAA   

CD   

CMCCT 
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BLOQUE 4: MATERIA E ENERXÍA 

CONTIDOS  CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  Comp. 

B4.1. Concepto de 
enerxía.  Diferentes 
formas de   
enerxía. A luz como 
fonte  de enerxía. B4.2.   
Electricidade: a 
corrente  eléctrica. 
Circuítos   

B4.1. Coñecer leis 
básicas  que rexen 
fenómenos  como a 
reflexión da luz, a  
transmisión da corrente  
eléctrica, os cambios de  
estado e as reaccións  
químicas: a combustión, 

CNB4.1.1. Investiga a través da  
realización de experiencias 
sinxelas  para achegarse ao 
coñecemento das  leis básicas que 
rexen fenómenos  como a reflexión 
da luz, a   
transmisión da corrente eléctrica e 
os  cambios de estado.  

CAA  

CMCCT  

CSIEE 



eléctricos. Magnetismo: 
o  magnetismo terrestre. 
O  imán: o compás. 
B4.3. Os  cambios de 
estado. As  reaccións 
químicas: a   
combustión, a oxidación e 
a  fermentación.  

a  oxidación e a   
fermentación.  

CNB4.1.2. Investiga a través da  
realización de experiencias 
sinxelas  para achegarse ao 
coñecemento das  leis básicas que 
rexen reaccións  químicas: 
combustión, oxidación e  
fermentación.  

CAA  

CMCCT  

CSIEE 

B4.4. Fontes de enerxía 
e  materias primas: a 
súa  orixe. Enerxías 
renovables  e non 
renovables.   
B4.5. Fontes de 
enerxías  renovables e 
non   
renovables. O   
desenvolvemento   
enerxético, sostible e   
equitativo.   
B4.6. Utilidade 
dalgúns  avances, 
produtos e   

materiais para a sociedade.  

B4.2. Coñecer as   
características das 
fontes  de enerxía e 
materias  primas 
renovables e non  
renovables e 
relacionalas  co 
desenvolvemento   
enerxético e sostible.  

CNB4.2.1. Identifica e 
explica  algunhas das 
principais   
características das diferentes 
formas  de enerxía: mecánica, 
lumínica,  sonora, eléctrica, 
térmica e química  

CCL   

CSC  

CMCCT 

CNB4.2.2. Identifica e explica 
os  beneficios e riscos 
relacionados  coa utilización 
das enerxías  renovables e 
non renovables:  esgotamento, 
choiva ácida,   
radioactividade, expoñendo 
posibles  actuacións para un 
desenvolvemento  sostible.  

CCL   

CSC  

CMCCT 

B4.7. Planificación e   
realización de 
experiencias  diversas 
para estudar as  
propiedades de materiais  
de uso común e o seu  
comportamento diante da  
luz, o son, a calor, a   
humidade e a 
electricidade.  B.4.8. 
Predición de cambios  no 
movemento ou na forma  
dos corpos por efecto das   
forzas.  

B4.3. Planificar e 
realizar  sinxelas 
investigacións  para 
estudar o   
comportamento dos 
corpos  diante das forzas, 
a luz, a  electricidade, o   
magnetismo, a calor ou 
o  son.  

CNB4.3.1. 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,   
comunicando o proceso seguido e 
o  resultado obtido.  

CCL   

CAA  

CMCCT  

CSIEE 

CNB4.3.2. Observa de xeito   
sistemático, aprecia e explica 
os  efectos da calor no 
aumento de  temperatura e 
dilatación dalgúns  materiais.  

CCL  

CMCCT  

B4.9. Observación 
dalgúns  fenómenos de 
natureza  eléctrica e os 
seus efectos  (luz e 
calor).   
B4.10. Atracción e   
repulsión de cargas   
eléctricas.   
B4.11. Separación de   
compoñentes dunha  

B4.4. Realizar 
experiencias  sinxelas e 
pequenas   

investigacións sobre   
diferentes fenómenos   
físicos e químicos da   
materia.  

CNB4 4.1 Identifica, experimenta 
e  exemplifica argumentando 
algúns  cambios de estado e a 
súa   
reversibilidade. 

CMCCT 

CNB4.4.2. Separa os 
compoñentes  dunha mestura 
mediante   
destilación, filtración, 
evaporación  ou disolución. 

CMCCT 
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mestura mediante   
destilación, filtración,   
evaporación ou 

   



disolución.  B4.12. 
Reaccións químicas:  a 
combustión, a oxidación e  
a fermentación.   
B4.13. Normas de   
prevención de riscos.  

CNB4.4.3. Presenta conclusións 
de  procesos de investigación,   
experiencias sinxelas ou proxectos  
sobre diferentes fenómenos físicos 
e  químicos da materia, en 
diferentes  soportes.  

CCL   

CAA   

CD  

CMCCT  

CSIEE 

CNB4.4.4. Identifica e expón as  
principias características das  
reaccións químicas: 
combustión,  oxidación e 
fermentación. 

CAA  

CMCCT 

CNB4.4.5. Respecta as normas de  
uso, de seguridade e de 
mantemento  dos instrumentos de 
observación e  dos materiais de 
traballo.  

CSCC  

CMCCT 

 

 

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

CONTIDOS  CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  Comp. 

B5.1. Máquinas e 
aparellos.  Tipos de 
máquinas na vida  cotiá e 
a súa utilidade.  
B5.2. Análise de 
operadores  e emprego na 
construción  dun aparello.  

B5.1. Coñecer os   
principios básicos que  
rexen as máquinas e 
os  aparellos.  

CNB5.1.1. Identifica diferentes  
tipos de máquinas e clasifícaas  
segundo o número de pezas, o  
xeito de accionalas e a acción 
que  realizan.  

CAA  

CMCCT 

CNB5.1.2. Observa, identifica e  
describe algúns dos 
compoñentes  das máquinas.  

CCL  

CMCCT 

CNB5.1.3. Observa e 
identifica  algunha das 
aplicacións das   
máquinas e dos aparellos e a súa  
utilidade para facilitar as 
actividades  humanas.  

CSC  

CMCT 

B5.3. Construción de   
estruturas sinxelas que  
cumpran unha función 
ou  condición para 
resolver un  problema a 
partir de pezas  
moduladas.  

B5.2. Planificar a   
construción de obxectos 
e  aparellos cunha 
finalidade  previa, 
empregando fontes  
enerxéticas, operadores 
e  materiais apropiados,   
realizando o traballo   
individual e en equipo 
e  proporcionando   
información sobre que  
estratexias se 
empregaron.  

CNB5 2.1 Constrúe algunha 
estrutura  sinxela que cumpra unha 
función ou  condición para resolver 
un problema  a partir de pezas 
moduladas   
(escaleira, ponte, tobogán etc.).  

CAA  

CMCCT  

CSIEE 
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B5.4. A electricidade 
no  desenvolvemento 
das   
máquinas.   
B5.5. Elementos dos   
circuítos eléctricos.   
B5.6. Efectos da   
electricidade.   
B5.7. Condutores e 
illantes.  B5.8. A relación 
entre   

electricidade e magnetismo.  

B5.3. Realizar 
experiencias  sinxelas 
para coñecer as  leis 
básicas que rexen a  
transmisión da corrente  
eléctrica.  

CNB5.3.1. Identifica os 
elementos  dun circuíto 
eléctrico, constrúe un  e explica 
algúns efectos da   
electricidade.  

CCL  

CMCCT  

CSIEE 

CNB5.3.2. Observa e identifica as  
principais características dos imáns 
e  relaciona electricidade e 
magnetismo.  

CMCCT 

B5.9. A ciencia: presente 
e  futuro da sociedade.   
B5.10. Beneficios e riscos  
das tecnoloxías e 
produtos.  B5.11. 
Importantes   
descubrimentos e inventos.  

B5.4. Coñecer os   
principais avances da   
ciencia e da   
tecnoloxía.Identificar 
os  beneficios e 
riscos.  

CNB5.4.1. Coñece e explica 
algúns  dos grandes 
descubrimentos e  inventos da 
humanidade.  

CCL  

CSC  

CMCCT 

CNB5.4.2. Coñece e explica 
algúns  dos avances da ciencia 
no fogar e  na vida cotiá, na 
medicina, na  cultura e no lecer, 
na arte, na  música, no cine e no 
deporte e nas  tecnoloxías da 
información e a  comunicación. 

CCL  

CSC  

CCEC  

CMCCT 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B1.1. Estrategias y 
normas  para el 
intercambio   
comunicativo: 
participación;  exposición 
clara;   
organización del discurso;  
escucha; respeto al turno 
de  palabra; papel de 
persona  moderadora; 
entonación  adecuada; 
respeto por los  
sentimientos, 
experiencias,  ideas, 
opiniones y   
conocimientos de los 
y  delas demás.  

B1.1. Participar en   
situaciones de   
comunicación, dirigidas 
o  espontáneas, 
respetando  las normas 
da   
comunicación: turno 
de  palabra, 
organizar el   
discurso, escuchar e   
incorporar las   
intervenciones de los y 
de  las demás. 

LCB1.1.1. Emplea la lengua oral 
y  ajusta los registros lingüísticos  
según el grado de formalidad y a  
finalidad (académica, social y  
lúdica). 

CCL  

CSC  

CAA 

LCB1.1.2. Transmite las ideas 
con claridad, coherencia y 
corrección. 

CCL  

CAA 

LCB1.1.3. Escucha atentamente 
las  intervenciones de los 
compañeros y  sigue las 
estrategias y normas para  el 
intercambio comunicativo,   
mostrando respeto y 
consideración  por las ideas de 
los demás. 

CCL  

CSC 



B1.2. Comprensión y   
expresión de 
mensajes  verbales y 
no verbales.  

B1.3.Participación en   
situaciones de   

comunicación, espontáneas  

LCB1.1.4. Aplica las normas 
socio  comunicativas: escucha 
atenta,  espera de turnos 
participación  respetuosa, 
adecuación a la   
intervención dela persona   
interlocutora, papel de persona  
moderadora y ciertas normas 
de  cortesía. 

CCL  

CSC  

CAA 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

y dirigidas, utilizando 
un  discurso ordenado 
y   
coherente.  

B.1.4. Valoración crítica 
de  mensajes verbales y 
no  verbales.  

B1.5. Valoración de los  
contenidos transmitidos 
por  el texto. Deducción 
de las  palabras por el 
contexto.  Ampliación del 
vocabulario.  Creación de 
redes   
semánticas.  

B1.6. Comprensión de   
textos orales según su  
tipología. Ideas principales 
y  secundarias. Ampliación 
del  vocabulario. Redes   
semánticas.  

B1.7. Audición y   
reproducción de 
textos  adecuados al 
nivel.  

B1.8. Dramatizaciones de  
textos literarios adaptados 
a  la edad y de 
producciones  propias.  

B1.9. Identificación de 
la  finalidad 
comunicativa de  textos 
de diferentes   
tipologías: atendiendo a 
la  forma del mensaje   
(descriptivos,   
narrativos,dialogados,   

B1.2. Integrar y 
reconocer  la 
información verbal y no  
verbal de los discursos  
orales. 

LCB1.2.1. Emplea 
conscientemente  recursos 
lingüísticos y no   
lingüísticos para comunicarse en 
las  interacciones orales. 

CCL  
CSIEE 

B1.3.Expresarse de 
forma oral para 
satisfacer   
necesidades de   
comunicación en   
diferentes situaciones 
con  vocabulario idóneo 
y   
estructura coherente. 

LCB1.3.1. Se expresa con 
una  pronunciación y una 
dicción   

correctas: articulación, ritmo,   
entonación y volumen. 

CCL 

LCB1.3.2. Expresa sus 
propias ideas 
comprensiblemente,   
sustituyendo elementos básicos 
del  modelo dado. 

CCL 

LCB1.3.3. Participa activamente 
en  diversas situaciones de   
comunicación:  
- Debates y diálogos  
- Exposiciones orales con y 
sin  ayuda de las tecnologías 
de la  información y 
comunicación. 

CCL,  

CSC,  

CAA,  

CD,  

CSIEE 

LCB1.3.4. Participa activamente y  
de forma constructiva en las 
tareas  de aula,cooperando en 
situación de  aprendizaje 
compartido. 

CCL,  

CSC,  

CAA,  

CSIEE 

B1.4. Analizar y 
valorar  consentido 
crítico los   
mensajes orales. 

LCB1.4.1. Muestra una actitud 
de  escucha atenta. 

CCL 

LCB1.4.2. Comprende la  
información general en textos 
oralesde uso habitual,del 
ámbito  escolar y del social. 

CCL  

CAA 



expositivos y   
argumentativos) y a 
su  intención 
comunicativa  
(informativos,   
literarios,prescriptivos 
y  persuasivos). Ideas   
principales y 
secundarias.  Ampliación 
del vocabulario.  Redes 
semánticas.  

B1.10. Expresión y   
producción de textos 
orales  según su 
tipología:   
narrativos, descriptivos  
argumentativos,expositivo
s,  

LCB1.4.3. Interpreta el sentido 
de  los elementos básicos del 
texto  necesarios parala 
comprensión  global 
(léxico,locuciones). 

CCL  

CAA 

B1.5. Hacer hipótesis   
sobre el significado 
de  palabras a partir 
de su  contexto de 
uso. 

LCB1.5.1. Utiliza el 
vocabulario adecuado a su 
edad en las   
expresiones apropiadas para 
las  diferentes funciones del 
lenguaje. 

CCL 

LCB1.5.2. Diferencia por el 
contexto  el significado de 
palabras   
homófonas, homónimas, 
parónimas  y polisémicas. 

CCL 

B1.6. Comprender el   
sentido global de los 
textos  orales, 
reconociendolas  ideas 
principalesy   
secundarias e   
identificarideas o 
valores  no explícitos. 

LCB1.6.1. Identifica el tema 
del  texto. 

CCL 

LCB1.6.2. Identifica las 
ideas  principales de un 
texto. 

CCL  
CAA 

LCB1.6.3. Resume un texto  
distinguiendo ideas principales 
y  secundarias. 

CCL  
CAA 

B1.7. Memorizar y   
reproducirtextos adaptados  

LCB1.7.1. Reproduce de 
memoria  breves textos 
literarioso no  

CCL  
CAA 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

instructivos,informativos 
y  persuasivos.  

B1.11. Estrategias para  
utilizar el lenguaje oral 
como  instrumento de   
comunicación y 
aprendizaje:  
escuchar,recoger datos,  
preguntar. Participación en  
encuestas y entrevistas.  
Comentario oral y juicio  
personal. 

a sus gustos e intereses,  
utilizando con corrección 
y  creatividad las 
distintas  estrategias de   
comunicación oral. 

literarios adaptados a sus gustos e  
intereses, utilizando con corrección 
y  creatividad las distintas 
estrategias  de comunicación oral. 

CCEC 

B1.8. Comprender 
textos  orales según su 
tipología:  atendiendo a 
la forma del   
mensaje 
(descriptivos,  
narrativos,   
dialogados,expositivos 
y  argumentativos)y a 
su  intención   
comunicativa(informativo
s,  literarios,prescriptivos 
y  persuasivos). 

LCB1.8.1. Sigue instrucciones 
dadas  para llevar a cabo 
actividades  diversas. 

CCL  
CAA 

LCB1.8.2. Responde 
deforma  correcta a 
preguntas   
correspondientes a la 
comprensión  literal, interpretativa 
y crítica del  texto, e infiere el 
sentido de   
elementos no explícitos en los 
textos  orales. 

CCL  
CSC  
CAA  
CD  
CSIEE 



LCB1.8.3. Utiliza la información  
recogida para llevar acabo 
diversas  actividades en 
situaciones de  aprendizaje 
individual o colectivo. 

CCL 

B1.9. Producir textos   
orales breves y 
sencillos  de los 
géneros más   
habituales imitando   
modelos. 

LCB1.9.1. Reproduce   
comprensiblemente textos orales  
breves y sencillos imitando 
modelos  y ajustándose a la forma 
del   
mensaje 
(descriptivos,narrativos,  
dialogados,expositivos y   
argumentativos)y a su 
intención  
comunicativa(informativos,   
literarios,prescriptivos y   
persuasivos). 

CCL  
CAA 

LCB1.9.2. Recuerda algunas 
Ideas básicas después de 
escuchar un texto y las expresa 
oralmente en  respuesta a 
preguntas directas. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

LCB1.9.3. Organiza y planifica el  
discurso adaptándose a la 
situación  de comunicación y a los 
diferentes  modos discursivos 
(narrar, describir,  informarse y 
dialogar), empleando  los recursos 
lingüísticos pertinentes. 

CCL  
CSC  
CAA  
CSIEE 

B1.10. Utilizar de forma  
efectiva el lenguaje oral:  
escuchar activamente,  
recoger datos, preguntar 
y  repreguntar, 
participaren  las 
encuestas y entrevistas  
y expresar oralmente con  
claridad el propio juicio  
personal, de acuerdo con  
su edad. 

LCB1.10.1. Emplea de 
manera  efectiva el lenguaje 
oral para   
comunicarse y aprender:escucha  
activa, recogida de datos, pregunta 
y  repregunta,participación en   
encuestas y entrevistas,emisión 
de  juicio personal. 

CCL  
CSC  
CAA  
CSIEE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación de nivel de 6º  



CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

 B1.11. Valorar los 
medios  de 
comunicación social  
como instrumento de   
aprendizaje y de acceso 
a  informaciones y   
experiencias de otras   
personas. 

LCB1.11.1. Resume   
entrevistas,noticias y debates  
infantiles…procedentes de la 
radio,  de la televisión y de 
internet. 

CCL  
CSC  
CAA  
CD 

LCB1.11.2. Transforma en noticias  
hechos cotidianos próximos a su  
realidad, ajustándose a la 
estructura  y lenguaje propios del 
género e  imitando modelos. 

CCL  
CSC 

LCB1.11.3. Realiza entrevistas 
y  reportajes sobre temas de 
su  interés, siguiendo modelos. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

LCB1.11.4. Prepara, siguiendo  
modelos, reportajes sobre temas 
de  su interés. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B2.1. Consolidación del  
sistema de lecto-
escritura.  

B2.2. Lectura en voz alta 
de  distintos tipos de 
texto.  

B2.3. Comprensión de  

B2.1. Leer en voz 
alta  diferentes 
textos, con  fluidez y 
entonación   
adecuada. 

LCB2.1.1.Lee en voz alta, con 
precisión, diferentes tipos 
detextos apropiados a su edad 
convelocidad, fluidez y 
entonación  adecuadas. 

CCL 

LCB2.1.2. Descodifica con 
precisión  y rapidez todo tipo de 
palabras. 

CCL 



textos, en voz alta y en  
silencio, según su 
tipología. 

B2.2. Comprender   
distintos tipos de textos  
adaptados a la edad y  
utilizando la lectura 
como  medio para 
ampliar el  

LCB2.2.1. Entiende el mensaje 
de forma global e identifica las 
ideas principales y las 
secundarias delos textos de 
diferente tipología,  del ámbito 
escolar y social, a  

CCL  
CAA 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B2.4. Audición de   
diferentes tipos de textos.  

B2.5. Lectura, en silencio, 
y  comprensión de 
distintos  tipos de texto.  

B2.6. Subrayado,   
esquematización y 
resumen  de la 
información relevante  de 
un texto.  

B2.7. Comprensión de  
textos según su 
tipología.  

B2.8. Gusto por la 
lectura.  Hábito lector. 
Lectura de  diferentes 
textos como  fuente de 
información, de  deleite 
y de diversión.  

B2.9. Selección de 
libros  según el gusto 
personal.  

B2.10. Lectura de los 
libros  establecidos en el 
Plan  lector.  

B2.11. Uso de la 
biblioteca  para la 
búsqueda de   
información y utilización 
de  ella como fuente de   
aprendizaje.  

B2.12. Identificación y   
valoración crítica de 
los  mensajes y 
valores   
transmitidos por el texto.  

B2.13. Uso guiado de 
las  Tecnologías de la   

vocabulario y fijar la   
ortografía correcta. 

partir de la lectura de un texto 
en  voz alta. 

 

LCB2.2.2. Comprende, concierto  
grado de detalle, diferentes tipos 
de  textos atendiendo a la forma 
del  mensaje (descriptivos, 
narrativos,  dialogados, 
expositivos y   
argumentativos) y a su intención  
comunicativa 
(informativos,literarios,  
prescriptivos y persuasivos). 

CCL  
CAA 

B2.3. Leer en 
silencio  diferentes 
textos   
valorando el progreso 
en  la velocidad y la   
comprensión. 

LCB2.3.1. Lee en silencio con 
la  velocidad adecuada textos 
de  diferente complejidad. 

CCL 

LCB2.3.2. Realiza lecturas en  
silencio resumiendo con 
brevedad  los textos leídos. 

CCL 

B2.4. Resumir un 
texto  leído 
reflejando la   
estructura y 
destacando  las ideas 
principales y  
secundarias en los   
distintos tipos de textos. 

LCB2.4.1. Capta el propósito de  
diferentes tipologías textuales.  
Identifica las partes de su 
estructura  organizativa y analiza 
su progresión  temática. 

CCL  
CAA 

LCB2.4.2. Elabora resúmenes 
de textos leídos e identificalos   
elementos característicos de 
los  diferentes tipos de texto. 

CCL  
CAA 

LCB2.4.3. Reconoce 
algunos  mecanismos de 
cohesión en   
diferentes tipos de texto. 

CCL 

LCB2.4.4. Elabora esquemas 
a  partir de textos expositivos. 

CCL 

B2.5. Utilizar 
estrategias  para la 
comprensión de  
textos de diversa 
índole. 

LCB2.5.1. Interpreta el valor 
del  título y las ilustraciones. 

CCL  
CAA 

LCB2.5.2. Marca las palabras 
clave  de un texto que ayudan a la   
comprensión global. 

CCL  
CAA 



Información y la   
Comunicación para la   
localización, 
selección,  
interpretación y   
organización de la   
información.  

B2.12. Identificación y   
valoración crítica de 
los  mensajes y 
valores   
transmitidos por el texto. 

LCB2.5.3. Activa conocimientos  
previos ayudándose de ellos 
para  comprender un texto. 

CCL  
CAA 

LCB2.5.4. Realiza inferencias 
y  formula hipótesis. 

CCL  
CAA 

LCB2.5.5. Comprende la   
información contenida en los   
gráficos, estableciendo relaciones  
con la información que aparece en 
el  texto relacionada con ellos. 

CCL  
CAA  
CMCT 

LCB2.5.6. Interpreta esquemas de  
llave, números, mapas 
conceptuales  sencillos. 

CCL  
CAA 

B2.6. Leer por propia   
iniciativa diferentes 
tipos  de textos. 

LCB2.6.1. Tiene programado un  
tiempo semanal para leer 
diferentes  textos. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

LCB2.6.2. Lee voluntariamente  
textos propuestos por el maestro 
o  maestra. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B2.8. Gusto por la 
lectura.  Hábito lector. 
Lectura de  diferentes 
textos como  fuente de 
información, de  deleite 
y de diversión.  

B2.11. Uso de la 
biblioteca  para la 
búsqueda de   
información y utilización 
de  ella como fuente de   
aprendizaje.  

B2.14. Lectura de los 
libros  establecidos en el 
Plan  lector. 

B2.7. Utilizar textos   
científicos en diferentes  
soportes para 
seleccionar  y recoger 
información,  ampliar 
conocimientos y  
aplicarlos en trabajos  
personales. 

LCB2.7.1. Consulta diferentes 
fuentes bibliográficas y textos 
de soporte informático para 
obtener datos e información 
para realizar trabajos 
individuales o en grupo. 

CCL  
CAA  
CD 

B2.8. Concentrarse 
en  entender e 
interpretar el  
significado delos 
textos  leídos. 

LCB2.8.1. Deduce el significado 
de  palabras y expresiones con 
ayuda  del contexto. 

CCL  
CAA 

LCB2.8.2. Comprende 
textos  periodísticos y 
publicitarios.   
Identifica su intención 
comunicativa.  Diferencia entre 
información, opinión  y publicidad. 

CCL  
CSC  
CAA 

LCB2.8.3. Infiere, interpreta y  
formula hipótesis sobre el 
contenido.  Sabe relacionarlos 
elementos  lingüísticos con los no 
lingüísticos en  los diferentes tipos 
de textos. 

CCL  
CSC  
CAA 



LCB2.8.4. Establece relación entre  
las ilustraciones y los contenidos 
del  texto, presenta hipótesis, 
realiza  predicciones,e identifica en 
la lectura  el tipo de texto y la 
intención. 

CCL  
CAA  
CMCT 

LCB2.8.5. Interpreta el 
lenguaje  figurado, metáforas,   
personificaciones, hipérboles 
y  juegos de palabras en 
textos  publicitarios. 

CCL  
CCEC 

B2.9. Utilizar las   
Tecnologías de la   
Información y la   
Comunicación de 
modo  eficiente y 
responsable  para la 
búsqueda y   
tratamiento de la   
información. 

LCB2.9.1. Utiliza los medios   
informáticos para obtener   
información. 

CCL  
CAA  
CD 

LCB2.9.2. Interpreta la información 
y  hace un resumen de ella. 

CCL  
CAA 

 

 

Programación de nivel de 6º  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

 B2.10. Desenvolver 
el  Plan lector que 
dé   
respuesta a una   
planificación 
sistemática  de mejora 
de la eficacia  lectora y 
fomente el gusto  por la 
lectura. 

LCB2.10.1. Utiliza la biblioteca 
para  localizar un libro 
determinado con  seguridad y 
autonomía, aplicando  las normas 
de funcionamiento de la  misma. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

LCB2.10.2. Expone los 
argumentos  de lecturas 
realizadas dando cuenta  de 
algunas referencias   
bibliográficas: autor o autora,  
editorial, género o 
ilustraciones. 

CCL  
CAA  
CCEC 



LCB2.10.3. Selecciona lecturas 
con  criterio personal y expresa el 
gusto  por la lectura de diversos 
géneros  literarios como fuente de 
ocio,  manifestando su opinión 
sobre los  textos leídos. 

CCL  
CAA  
CCEC  
CSIEE 

 

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

B3.1. Producción de 
textos  para comunicar   
conocimientos,   
experiencias y   
necesidades: atendiendo 
a  la forma del mensaje   
(descriptivo, narrativo,   
dialogado, expositivo 
y  argumentativo) y a 
su   
intención 
comunicativa  
(informativa, literaria,   
prescriptiva y persuasiva).  

B3.2. Cohesión del 
texto:  
enlaces,sustituciones  

B3.1. Producir textos 
con  diferentes 
intenciones  
comunicativas con   
coherencia, respetando 
su  estructura, aplicando 
las  reglas ortográficas y   
cuidando la caligrafía, 
el  orden y la 
presentación. 

LCB3.1.1. Escribe, en 
diferentes soportes, textos 
propios del ámbito de la vida 
cotidiana, del ámbito escolar y 
social: diarios,  cartas, correos 
electrónicos,   
noticias,textos literarios, 
folletos  informativos y 
literarios,   

narraciones,textos   
científicos,anuncios 
publicitarios,  reglamentos, 
recetas,   
instrucciones,normas, solicitudes… 

CCL  
CAA  
CD 

LCB3.1.2. Escribe textos 
usando el registro adecuado,  
organizando las ideas con  
claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales 
cohesivas y respetando las 
normas  
gramaticales y ortográficas. 

CCL  
CAA 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 

léxicas, mantenimiento 
del  tiempo verbal y 
puntuación.  

B3.3. Aplicación de 
las  normas 
ortográficas y   
signos de 
puntuación(punto  y 
coma, guión, dos puntos,  
raya, signos de 
entonación,  paréntesis, 
etc).   
Acentuación.  

 LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos  
de textos adecuando el lenguaje a  
las características del género,  
siguiendo modelos,encaminados a  
desarrollar su capacidad creativa 
en  la escritura. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

B3.2. Aplicar todas 
las  fases del 
proceso de   
escritura en la 
producción  de textos 
escritos de   

LCB3.2.1. Resume el contenido 
de  textos propios del ámbito de 
la vida  personal y del ámbito 
escolar,  recogiendo las ideas 
principales,  evitando parafrasear 
el texto y  utilizando una 
expresión personal. 

CCL  
CAA  
CCEC 



B3.4. Orden y presentación.  

B3.5. Normas y 
estrategias  para la 
producción de   
textos: planificación   
(función, destinatario,   
estructura...).  

B3.6. Revisión y mejora 
del  texto.  

B3.7. Realización de   
dictados.  

B3.3. Aplicación de 
las  normas 
ortográficas y   
signos de 
puntuación(punto  y 
coma, guión, dos puntos,  
raya, signos de 
entonación  y 
paréntesis).Acentuación.  

B3.8. Creación de textos  
utilizando el lenguaje 
verbal  y no verbal con 
intención  informativa: 
carteles   
publicitarios. 
Anuncios.  Cómics.  

B3.2. Cohesión del 
texto:  enlaces, 
sustituciones   
léxicas, mantenimiento 
del  tiempo verbal, 
puntuación.  

B3.8. Creación de textos  
utilizando el lenguaje 
verbal  y no verbal con 
intención  informativa: 
carteles   

publicitarios. 
Anuncios.  Cómics.  

B3.9. Producción de 
textos  según el Plan de 
escritura. 

distinta índole:   
planificación,   
textualización, revisión 
y  reescritura, 
utilizando   
esquemas y mapas   
conceptuales, aplicando  
estrategias de 
tratamiento  de la 
información,   
redactando sus textos 
con  claridad, precisión 
y   
corrección, 
revisándolos  para 

LCB3.2.2. Aplica 
correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de 
acentuación y  
ortográficas propias del nivel.  

CCL  

CAA 

LCB3.2.3. Reproduce textos   
dictados con corrección. 

CCL 

LCB3.2.4. Emplea estrategias 
de  búsqueda y selección de la   
información: tomar notas, 
elaborar  esquemas,guiones, 
borradores y  mapas 
conceptuales. 

CCL  
CAA  
CD  
CSIEE 

B3.3. Utilizar el 
diccionario  como 
recurso para   
resolver dudas sobre 
la  lengua, el uso o la   
ortografía de las palabras. 

LCB3.3.1. Utiliza habitualmente 
el  diccionario, en papel y en 
línea, en  el proceso de escritura. 

CCL  
CAA 

B3.4. Elaborar proyectos  
individuales o colectivos  
sobre diferentes temas 
del  área. 

LCB3.4.1. Elabora gráficas a 
partir  de datos seleccionados y   
organizados procedentes de   
diferentes textos (libros de 
consulta,  periódicos y revistas). 

CCL  
CAA 

LCB3.4.2. Presenta un informe 
de  forma ordenada y clara, 
utilizando  soporte papel e 
informático, sobre  problemas o 
situaciones sencillas,  
recogiendo información de   
diferentes fuentes (directas, 
libros,  Internet), siguiendo un 
plan de  trabajo y expresando 
conclusiones. 

CCL  
CAA  
CD  
CSIEE 

LCB3.4.3. Elabora un informe  
siguiendo un guión establecido 
que  suponga la búsqueda, 
selección y  organización de la 
información de  textos de carácter 
científico,  geográfico o histórico. 

CCL  
CSC  
CAA  
CCEC  
CSIEE 

B3.5. Buscar una 
mejora  progresiva en el 
uso de la  lengua, 
explorando vías  que 
desarrollen la  

LCB3.5.1. Pone interés y se   
esfuerza por escribir 
correctamente  de forma 
personal. 

CCL  
CAA 
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EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  
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B3.8. Creación de textos  
utilizando el lenguaje 
verbal  y el no verbal con 
intención  informativa: 
carteles   
publicitarios. 
Anuncios.  Cómics.  

B3.9. Producción de 
textos  según el Plan de 
escritura. 

sensibilidad, la 
creatividad  y la estética. 

  

B3.6.Favorecer a 
través del lenguaje la 
formación  de un 
pensamiento crítico 
que impida   
discriminaciones y   
perjuicios. 

LCB3.6.1. Expresa, por 
escrito,  opiniones, 
reflexiones y   
valoraciones argumentadas y 
usa,  de forma habitual, un 
lenguaje no  sexista. 

CCL  

CAA 

B3.7. Llevar a cabo el 
plan  de escritura que dé   
respuesta a una   
planificación 
sistemática  de mejora 
da eficacia   
escritora y fomente la   
creatividad. 

LCB3.7.1. Planifica y redacta 
textos siguiendo unos pasos: 
planificación, redacción, 
revisión y mejora. 
- Determina con antelación 
cómo  será el texto, su 
extensión, el  tratamiento 
autor/a-lector/a y la  
presentación.  
- Adapta la expresión a la 
intención,  teniendo en cuenta al 
interlocutor y  el asunto de que se 
trata.  
- Presenta los escritos con 
limpieza,  claridad, precisión y 
orden.  
- Reescribe el texto. 

CCL  

CAA  

CSIEE 

LCB3.7.2. Valora su propia   
producción escrita, así como 
la  producción escrita de sus   
compañeros. 

CCL  

CSC 

B3.8. Utilizar las   
Tecnologías de la   
Información y la   
Comunicación de 
modo  eficiente y 
responsable  para 
presentar sus   
producciones. 

LCB3.8.1. Usa con eficacia 
Internet  y las Tecnologías dela 
Información  y la Comunicación 
para escribir,  presentarlos textos 
y buscar   
información,crear tablas y gráficas. 

CCL   

CAA  

CD 

 

 

Programación de nivel de 6º  

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMP 



B4.1.La palabra.  

B4.2.Reconocimiento de las  
distintas clases de palabras y  
explicación reflexiva de su 
uso  en situaciones 
concretas de  comunicación 
(nombre, verbo,  adjetivo, 
preposición, adverbio,  
conjunción, pronombres,   
artículos, interjecciones).  

B4.3.Conjugación de los 
verbos  regulares e 
irregulares más frecuentes.  

B4.4. Vocabulario: sinónimos 
y  antónimos, palabras   
polisémicas y homónimas,  
arcaísmos, extranjerismos y  
neologismos. Frases hechas.  
Formación de sustantivos,  
adjetivos y verbos. Recursos  
derivativos: prefijos y sufijos 
en  la formación de nombres,  
adjetivos y verbos. Siglas y 
abreviaturas.  

B4.5. Reconocimiento y   
observación reflexiva de los  
constituyentes oracionales: 
la  oración simple, sujeto y   
predicado.  

B4.6. . Reconocimiento y 
uso  de algunos conectores   
textuales (de orden, contraste 
y  explicación) y de los 
principales  mecanismos de 
referencia  interna, tanto 
gramaticales  (sustituciones   
pronominales)como 
léxicos  (elipsis y 
sustituciones   
mediante sinónimos e   
hiperónimos).  

B4.7.Uso eficaz del 
diccionario  para ampliación 
de vocabulario  y como 
consulta ortográfica y  
gramatical. 

B4.1.Aplicar los   
conocimientos 
básicos  sobre la 
estructura de la 
lengua, la gramática   
(categorías 
gramaticales),  el 
vocabulario (formación  
y significado de las   
palabras y campos   
semánticos), así como 
las  reglas de ortografía 
para favorecer una   

comunicación más eficaz. 

LCB4.1.1. Identifica todas las 
categorías gramaticales por 
su función en la lengua: 
presentar al nombre, sustituir 
al nombre, expresar 
características del nombre, 
expresa acciones o estados, 
enlazar o relacionar  palabras 
u oraciones. 

CCL 

LCB4.1.2. Conjuga y usa 
con  corrección todos los 
tiempos  simples y 
compuestos en las  formas 
personales y no   
personales del modo indicativo 
y  subjuntivo de todos los 
verbos. 

CCL 

LCB4.1.3.Diferencia familias 
de palabras. 

CCL 

B4.2.Desarrollarlas  
destrezas y 
competencias  
lingüísticas a través del  
uso de la lengua. 

LCB4.2.1. Identifica y usa  
sinónimos y antónimos,  
palabras polisémicas y  
homónimas, arcaísmos,   
extranjerismos y 
neologismos,  frases 
hechas, siglas y   
abreviaturas. 

CCL 

LCB4.2.2. Reconoce palabras 
compuestas, prefijos y sufijos 
y  crea palabras derivadas. 

CCL 

LCB4.2.3. Identifica y clasifica 
los diferentes tipos de 
palabras  en un texto. 

CCL 

LCB4.2.4. Reconoce y 
usalos  conectores básicos 
entre   
oraciones: causa, 
consecuencia,  finalidad... 

CCL 

LCB4.2.5. Identifica las  
oraciones como unidades 
de significado completo.  
Reconoce la oración 
simple,  diferencia sujeto y 
predicado. 

CCL 

B4.3.Sistematizar la   
adquisición de   
vocabulario a través 
de  los textos. 

LCB4.3.1. Reconoce la 
estructura  del diccionario y los 
tipos de  diccionario en 
diferentes soportes,  y los usa 
para buscar el   
significado de cualquier 
palabra  (derivadas y 
sinónimas). 

CCL  
CAA 



LCB4.3.2. Selecciona la 
acepción  correcta según el 
contexto de  entre las varias 
que le ofrece el  diccionario. 

CCL  
CAA 

LCB4.3.3. Reconoce y usa   
correctamente las normas   
ortográficas en sus 
producciones  escritas. 

CCL 
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B4.2. . Reconocimiento de 
las  distintas clases de 
palabras y  explicación 
reflexiva de su uso  en 
situaciones concretas de  
comunicación (nombre, 
verbo,  adjetivo, preposición, 
adverbio,  conjunción, 
pronombres,   
artículos, interjecciones).  

B4.8. Ortografía: utilización de  
las reglas básicas de 
ortografía.  Reglas de 
acentuación.  

B4.9. Clases de 
nombres:  comunes, 
propios,   
individuales, colectivos,   
concretos y abstractos.  

B4.10. Utilización adecuada 
de  los signos de puntuación.  

B4.11. Las relaciones   
gramaticales. Reconocimiento 
y  explicación reflexiva de las  
relaciones que se establecen  
entre el sustantivo y el resto 
de  los componentes del 
grupo  nominal.  

B4.12. Utilización de material  
multimedia educativo y de 
otros  recursos didácticos a 
su   
alcance y propios de su edad.  

B4.13.Las variedades  
delalengua.  

B4.4.Desarrollar   
estrategias para 
mejorar  la 
comprensión oral y  
escrita a través del   
conocimiento de la   
lengua. 

LCB4.4.1.Señala las   
características que definen a 
las  diferentes clases de 
palabras y  nombres: 
clasificación y uso para  
construir un discurso en los  
diferentes tipos de producciones. 

CCL 

LCB4.4.2.Utiliza 
correctamentelas normas de 
concordancia degénero y 
número en la 
expresión oral y escrita. 

CCL 

LCB4.4.3.Aplicalas normas 
de  acentuación y 
clasificalas   
palabras de un texto. 

CCL 

LCB4.4.4.Usa con 
corrección  los signos de 
puntuación. 

CCL 

LCB4.4.5.Aplicalas normas 
del  uso de la tilde. 

CCL 

LCB4.4.6.Utiliza una 
sintaxisadecuada en las 
producciones  escritas 
propias. 

CCL 

B4.5.Utilizar 
programas  educativos 
digitales para  realizar 
tareas y avanzar  en el 
aprendizaje. 

LCB4.5.1.Utiliza distintos   
programas educativos 
digitales como apoyo y 
refuerzo del   
aprendizaje. 

CCL  
CAA  
CD 

B4.6.Conocer la 
variedad  lingüística de 
España y  del español 
como fuente  de 
enriquecimiento   

LCB4.6.1.Valora la variedad  
lingüística de España y el 
español  de América. 

CCL  
CSC 



B4.14.Conocimiento general 
de la   
realidadplurilingüedeEspañay
su  valoracióncomo  
fuentedeenriquecimiento  
personaly comouna   
muestradelariqueza 
denuestro  
patrimoniohistóricoycultural. 

cultural. Mostrar respeto  
tanto hacia las lenguas 
y  dialectos que se 
hablan en España, 
como hacia el  español 
de América. 

LCB4.6.2. Reconoce e 
identifica  algunas de las 
características  relevantes 
(históricas,   
socioculturales, geográficas 
y  lingüísticas) de las 
lenguas  oficiales en 
España. 

CCL  
CSC 

 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE  
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

B5.1.Valoración de los textos   
literarios como vehículo de   
comunicación y como fuente 
de  conocimiento de otros 
mundos,  

B5.1.Valorarlos 
textos literarios y 
utilizar la  lectura 
como fuente  de 
ocio e información  
y considerarlos 
como 

LCB5.1.1.Reconoce y  
valora las 
características 
fundamentales de 
textos literarios 
narrativos,   
poéticos y dramáticos. 

CCL  
CCEC 
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ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE  
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

tiempos y culturas y como 
gozo  personal.  

B5.2. Distinción entre cuento y 
leyenda. Conocimiento de 
leyendas  españolas y de otros 

un medio de  
aprendizaje y   
enriquecimiento  
personal de 
máxima  
importancia. 

  



países.  

B5.3. Lectura guiada de textos  
narrativos de tradición oral, 
literatura  infantil, adaptaciones de 
obras  clásicas y literatura actual.  

B5.4. Lectura comentada de   
poemas, relatos y obras teatrales.  

B5.5.Identificación de 
recursos  literarios.  

B5.5.Identificación de 
recursos  literarios.  

B5.6.Creación de textos literarios 
en prosa o en verso, valorando el  
sentido estético y la creatividad:  
cuentos, poemas, adivinanzas,  
canciones y teatro. 

B5.2.Integrar la   
lectura expresiva, 
la  comprensión e   
interpretación de  
textos literarios   
narrativos, líricos 
y  dramáticos en 
la   
práctica escolar y   
reconocer e   
interpretar algunos  
recursos básicos 
del  lenguaje 
literario   
(metáforas,   
personificaciones
,  hipérboles y 
juegos  de 
palabras),y   
diferenciar las   
principales   
convenciones   
formales de los  
géneros. 

LCB5.2.1.Realiza  
lecturas guiadas de   
textos narrativos de  
tradición oral, literatura  
infantil, adaptaciones 
de  obras clásicas y 
literatura  actual. 

CCL  
CCEC 

 

 

Programación de nivel de 6º 



B5.7.Comprensión,memorización 
y  recitado de poemas con el 
ritmo,  entonación y dicción 
adecuados.  

B5.8.Dramatización y lectura   
dramatizada de textos literarios.  

B5.9.Valoración de la literatura 
en  cualquier lengua 
(mayoritaria,  minoritaria o 
minorizada) como  vehículo de 
comunicación y como  recurso 
de gozo personal. 

 LCB5.2.2. Interpreta 
el  lenguaje figurado,   
metáforas,   
personificaciones,   
hipérboles y juegos 
de  palabras en 
textos   
literarios. 

CCL  
CAA 
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EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE  
EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

 B5.3.Conocer y  
valorarlos 
recursos  
literarios de la  
tradición oral:  
poemas, 
canciones,  
cuentos, refranes,  
adivinanzas. 

LCB5.3.1.Distingue 
algunos recursos 
retóricos y métricos  
propios de los 
poemas. 

CCL  
CCEC 

LCB5.3.2.Utiliza  
comparaciones,   
metáforas, 
aumentativos,  
diminutivos y sinónimos  
en textos literarios. 

CCL  
CCEC 

B5.4.Producir a 
partir  de modelos 
dados  textos 
literarios en  prosa 
o en verso,   
consentido estético 
y  creatividad: 
cuentos,  poemas, 
adivinanzas, 
canciones, y   
fragmentos 
teatrales. 

LCB5.4.1. Crea 
textos literarios 
(cuentos,  
poemas, canciones 
y sencillas obras  
teatrales) a partir 
de pautas o 
modelos  
dados utilizando  
recursos léxicos,  
sintácticos, fónicos 
y rítmicos en 
dichas  
producciones. 

CCL  
CSC  
CAA  
CCEC 

B5.5. Participar 
con  interés en   
dramatizaciones 
de  textos 
literarios   
adaptados a la 
edad  y de 
producciones  
propias o de los   
compañeros,   
utilizando   
adecuadamente 
los  recursos 
básicos de  los 
intercambios   
orales y de la 
técnica  teatral. 

LCB5.5.1. Realiza   
dramatizaciones   
individualmente y en  
grupo de textos 
literarios  apropiados o 
adecuados  a su edad 
y de textos de  
producción propia. 

CCL  
CSC  
CAA  
CCEC 

LCB5.5.2.Memoriza 
yreproduce textos 
oralesadecuados a su 
edad:cuentos, 
poemas, 
canciones o  
adivinanzas. 

CCL  
CAA  
CCEC 

B5.7.Valorar la   
literatura en 
cualquier  
lengua,especialmen
te en lengua 
gallega, como 
vehículo de  
comunicación y 
como  recurso de 
gozo   

LCB5.7.1.Valora la  
literatura en cualquier  
lengua, especialmente  
en lengua gallega, 
como  vehículo de   
comunicación y 
como  recurso de 
gozo   
personal. 

CCL  
CSC  
CCEC 



personal 

 

 

Programación de nivel de 6º  

LINGUA GALEGA E LITERATURA  

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

COMP 

B1.1. Comprensión de  
textos orais procedentes 
da  radio, da televisión ou 
da  internet, con especial   
incidencia na noticia, 
na  entrevista, na 
reportaxe  infantil e 
nos debates de   
actualidade, para obter  
información xeral sobre  
feitos e acontecementos  
que resulten 
significativos,  
distinguindo, de maneira  
xeral, información opinión 
e  elaboración dun 
resumo. 

B1.1. Comprender  
textos orais sinxelos  
procedentes da 
radio,  da televisión 
ou da  internet, 
identificando  os 
aspectos xerais  
máis relevantes así  
como as intencións,  
valores e opinión   
explícitos. 

LGB1.1.1. Comprende as ideas 
principais e secundarias dun texto 
oral, procedente da radio, da 
televisión ou de internet, 
identificando o tema e elaborando un 
resumo. 

CCL  
CAA 

LGB1.1.2. Comprende o significado 
literal  e inferencial dun texto oral 
sinxelo,  distinguindo información de 
opinión. 

CCL  
CSC 

B1.2. Valoracio
́n dos  

medios de comunicacio
́n 

social como instrumento 
de  aprendizaxe e de 

acceso a  
informacio

́ns e 

a  
experiencias doutras   
persoas.   
B1.3. Uso de 
documentos  
audiovisuais como 
medio  de obter, 
identificar,   
seleccionar, clasificar,   
comparar e relacionar 

con  
progresiva 

autonomia
́  

informacio
́ns 

relevantes para 
aprender.  

B1.2. Valorar e 
utilizar  os 
documentos   
audiovisuais dos   
medios de   
comunicación 
como  
instrumento de   
aprendizaxe.  

LGB1.2.1. Identifica en documentos  
audiovisuais a informacio

́n relevante, 

e 
valora os medios de comunicacio

́n 

como instrumento de aprendizaxe.  

CCL  

CSC  

CAA  

CD 

LGB1.2.2. Usa documentos 
audiovisuais  como medio para obter, 
identificar,  clasificar, comparar e 
relacionar   
informacio

́ns. 

CCL  

CSC  

CAA  

CD 



B1.4. Interpretacio
́n  

elemental en textos 

orais  
da retranca, da 

ironia
́ e de dobres 

sentidos,   
recon

̃ecendo a 
primeira como un 
trazo   
caracteris

́tico da 
lingua galega.  

B1.3. Interpretar a  
retranca, a ironia

́ e 
os dobres sentidos,   

entendendo a   
primeira como un   
trazo caracteris

́tico 
da lingua galega. 

LGB1.3.1. Interpreta en producións 
orais  a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos. 

CCL 

LGB1.3.2. Recon
̃ece a retranca como 

un 
trazo caracteris

́tico da lingua 
galega. 

CCL  
CSC  
CCEC 

B1.5. Comprensión e   
produción de textos orais  
breves para aprender e  
para informarse, tanto os  
creados con finalidade  
didáctica como os de uso  
cotián, de carácter 
informal  (conversas entre 
iguais e  no equipo de 
traballo) e dun  

B1.4. Comprender 
e  producir textos 
orais  propios do 
uso cotián  ou do 
ámbito   
académico. 

LGB1.4.1. Participa 
axeitadamente nunha conversa 
entre iguais,  
comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo coas 
propostas propias. 

CCL  
CSC  
CAA  
CSIEE 

LGB1.4.2. Segue unha exposición da 
clase e extrae, de xeito global, as 
ideas  máis destacadas. 

CCL  
CAA 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

COMP 

maior grao de 
formalización  
(exposicións da clase,   
entrevistas ou debates). 

 LGB1.4.3. Iníciase na elaboración 
de pequenas exposicións orais na 
aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades 
comunicativas(narrar,  
describir e expoñer), utilizando 
o  dicionario se é preciso. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

LGB1.4.4. Participa activamente 
no traballo en grupo, así como 
nos  debates. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

LGB1.4.5. Identifica o grao de 
formalidade  da situación de 
comunicación e axusta a  este a súa 
produción. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

B1.6. Actitude de 
escoita  adecuada ante 
situacións  
comunicativas 
(tolerancia   
ás opinións, escoita 
atenta,  respecto ao que 
fala sen  interrupcións 
inadecuadas,  contacto 
visual).  

B1.5. Manter unha 
actitude de escoita  
activa, respectando  
as opinións dos e 
das  demais. 

LGB1.5.1. Atende as intervencións 
dos e das demais en actos de fala 
orais, sen interromper. 

CCL  
CSC 

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos 
e  das demais. 

CCL  
CSC 

B1.7. Participación e   
cooperación nas 
situación  comunicativas 

B1.6. Participar nas  
diversas situacións 
de  intercambio oral 

LGB1.6.1. Respecta as quendas 
de  palabra nos intercambios 
orais.  

CCL  
CSC  
CAA 



de relación  social 
especialmente as  
destinadas a favorecer 
a  convivencia (debates,   
exposicións curtas,   
conversas, expresións  
espontáneas, 
asembleas,  narracións 
orais,   
entrevistas) con 
valoración  e respecto 
das normas que  rexen a 
interacción oral  
(quendas de palabra, 
roles  diversos no 
intercambio,  respecto ás 
opinións das  demais 
persoas, ton de  voz, 
posturas e xestos  
adecuados). 

que  se producen na 
aula  amosando 
valoración  e 
respecto polas   
normas que rexen 
a  interacción oral. 

LGB1.6.2. Respecta as opinións das  
persoas participantes nos intercambios  
orais e é consciente da posibilidade de  
empregar a lingua galega en calquera  
intercambio oral dentro da escola ou 
fóra  dela.  

CCL  
CSC  
CCEC 

LGB1.6.3. Emprega unha postura e  
xestualidade adaptada ao discurso, 
para  reforzalo e facilitar a súa 
comprensión. 

CCL  
CSC  
CCEC 

LGB1.6.4. Exprésase cunha 
pronuncia e dicción correctas: 
articulación, ritmo,  entoación e 
volume. 

CCL  
CSC  
CCEC 

LGB1.6.5. Participa na conversa   
formulando e contestando preguntas. 

CCL  
CSC  
CAA  
CCEC 

B1.8. Uso de 
estratexias  elementais 
para   
comprender e facer   
comprender as 
mensaxes  orais: 
fluidez, claridade,  orde, 
léxico apropiado,  
pronuncia correcta, ton 
de  voz, entoación,   
xestualidade, 
incorporación  das 
intervencións das   
demais persoas.  

B1.7. Amosar 
interese  por 
expresarse en  
público   
coherentemente, 
sen  contradicións, 
sen  repeticións   
innecesarias e   
usando nexos   
adecuados.  

LGB1.7.1. Planifica e elabora 
un discurso oral coherente, 
sen  
contradicións nin repeticións  
innecesarias, utilizando un 
vocabulario  adecuado á súa idade. 

CCL  
CAA 

LGB1.7.2. Elabora un discurso 
oral  cohesivo, utilizando nexos 
básicos  adecuados. 

CCL 

LGB1.7.3. Emprega o rexistro 
lingüístico  (formal ou informal) 
adecuado a cada  contexto. 

CCL  
CSC 

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral 
fluído,  claro, cunha pronuncia e 
entoación  axeitada e propia da lingua 
galega. 

CCL  
CCEC 

 

 

Programación de nivel de 6º 

CONTIDOS CRITERIOS DE  
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES 

COMP 

B1.9. Produción de 
textos  orais sinxelos 
propios dos  medios de 
comunicación  social 
mediante simulación  
para ofrecer e compartir  
información e opinión. 

B.1.8. Elaborar 
textos  orais 
sinxelos propios  
dos medios de   
comunicación. 

LGB1.8.1. Elabora textos propios 
dos  medios de comunicación. 

CCL  
CSC  
CAA  
CD  
CSIEE 



B1.10. Utilización de   
estratexias para potenciar 
a  expresividade das   
mensaxes orais (miradas 
e  posturas corporais).  

B1.9. Reforzar a   
eficacia 
comunicativa  das 
súas mensaxes  
orais, coa 
utilización  de 
elementos propios  
da linguaxe xestual.  

LGB1.9.1. Utiliza a expresividade  
corporal: miradas e postura corporal 
para  reforzar o sentido das súas 
producións  orais. 

CCL  
CSC  
CAA  
CCEC 

B1.11. Actitude de   
cooperación e de 
respecto  en situacións 
de   
aprendizaxe compartida.  

B1.10. Amosar   
respecto e   
cooperación nas   
situacións de   
aprendizaxe en   
grupo.  

LGB1.10.1. Amosa respecto ás 
ideas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en grupo. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

B1.12.Interese por   
expresarse oralmente 
coa pronuncia e coa 
entoación  adecuadas. 

B1.11. Interesarse 
por  amosar unha   
pronuncia e 
entoación  
adecuadas.  

LGB1.11.1. Interésase por 
expresarse  oralmente coa 
pronuncia e entoación  adecuada a 
cada acto comunicativo. 

CCL  
CAA  
CCEC  
CSIEE 

B1.13. Uso, de maneira  
xeral, dunha linguaxe 
non  discriminatoria e   
respectuosa coas   
diferenzas.  

B1.12. Usar, de   
maneira xeral, 
unha  linguaxe 
non   
discriminatoria e   
respectuosa coas   
diferenzas.  

LGB1.12.1. Usa, de maneira xeral, 
unha  linguaxe non sexista.  

CCL  
CSC 

LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, 
unha  linguaxe respectuosa coas 
diferenzas.  

CCL  
CSC 

B1.14. Recoñecemento 
e  valoración, de 
maneira  global, das 
diferenzas   
dialectais orais da 
lingua  galega, como 
elemento  
enriquecedor da 
lingua.  

B1.13. Recoñecer, 
de  maneira global, 
e   
valorar as 
diferenzas  
dialectais orais da  
lingua galega.  

LGB1.13.1. Recoñece textos orais  
sinxelos pertencentes a diferentes  
variedades dialectais moi evidentes 
da  lingua galega. 

CCL  
CCEC 

LGB1.13.2. Valora as diferenzas   
dialectais orais da lingua galega como 
un  símbolo de riqueza lingüística e 
cultural e  o estándar como variante 
unificadora.  

CCL  
CSC  
CCEC 

B1.15. Identificación da  
lingua galega con 
calquera  contexto de 
uso oral da  lingua: en 
diferentes   
ámbitos profesionais   
(sanidade, educación,   
medios de 
comunicación...)  e en 
conversas con   
persoas coñecidas ou   
descoñecidas.  

B1.14. Identificar 
a  lingua galega 
con   
calquera contexto 
de  uso oral. 

LGB1.14.1.Identifica a lingua galega 
oral  con calquera contexto  
profesional:sanidade, 
educación,medios  de comunicación... 

CCL  
CCEC 

LGB1.14.2.Recoñece a validez da 
lingua galega para conversas con 
persoas coñecidas ou descoñecidas. 

CCL  
CSC  
CCEC 
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1. INTRODUCIÓN

1.1. Xustificación da programación

As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE),
modificada pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa
(LOMCE),  as  particularidades  do  currículo  desenvolvido  para  a  Comunidade
Autónoma de Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, as esixencias
e necesidades cada vez máis pluriculturais da nosa sociedade, xunto coas directrices
establecidas polo Consello de Europa no Marco común europeo de referencia para
as linguas.

Asemade, tamén tomaremos como referente a Orde do 30 de xullo no que se recollen
os requisitos a ter en conta na programación do actual curso.

Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde os alumnos aprenden inglés
a través de actividades motivadoras con carácter lúdico,  que permiten de maneira
inconsciente e natural a adquisición da lingua estranxeira.

A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira
tódalas  competencias  marcadas  pola  LOMCE,  centrándonos,  como  é  lóxico,  na
competencia  en  comunicación  lingüística,  e  facendo  especial  énfase  nas
competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito
emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais no
proceso  de  aprendizaxe,  recollidos  tamén  pola  LOMCE.  Como  é  de  agardar,  a
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC
traballaranse intensamente ao longo de todo o proceso. Así mesmo terán cabida na
aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade de oportunidades, a non
discriminación,  a  igualdade  efectiva  entre  homes  e  mulleres  e  a  prevención  da
violencia de xénero, a prevención e resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos,
rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas
do terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio natural, os riscos de explotación
e abuso sexual, as situacións de risco no uso das TIC, a protección ante emerxencias
e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade física e a
dieta equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico.

2. CONTEXTO

2.1. Contexto do centro

O centro emprázase no casco urbano do municipio de Boiro. Un municipio localizado
nas  Rías  Baixas,  que  está  situado  na  vertente  meridional  da  Serra  do  Barbanza
-comarca que recibe o mesmo nome- e na marxe dereita da Ría de Arousa, ten unha
superficie de 86,2 km², e unha poboación de 18.838 habitantes. Pola súa situación e a
similitude  socioeconómica,  forma  xunto  con  Riveira,  A  Pobra  e  Rianxo,  a
Mancomunidade  Arousa  Norte.



      O nivel socio cultural e socio-económico da maioría das familias do concello é
medio-alto. Sendo a maioría da integración dos alumnos, do centro urbano e barrios
periféricos; pero poucos do rural. A lingua vehicular do alumnado soe ser o castelán.
      A descripción e número de alumnado de necesidades educativas específicas xa
aparece recollido en cada programación de nivel.

2.2.-Composición do departamento de linguas estranxeiras

1 Ana Mª Ramos Villanustre Mestra de inglés en 5º, 6º de primaria e
plástica en inglés en 6º

2 Ana Mª Lojo Dieste Mestra de inglés en 2º, 4º de primaria, 5º
de infantil e plástica en inglés en 4º

3 Beatriz Martínez Outeiral Mestra de inglés en 4º e 6º de infantil, 1º,
3º de primaria e plástica en inglés en 5º

2.3.-Distribución do alumnado

Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos
4º infantil 43 A, B
5º infantil 47 A, B
6º infantil 49 A, B
1º primaria 54 A, B, C
2º primaria 54 A, B, C
3º primaria 48 A, B
4º primaria 61 A, B, C
5º primaria 55 A, B, C
6º primaria 62 A, B, C

2.4.- Horario de clases.

Nome: Ana M. Ramos Villanustre

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:45-9:40       6ºB      5ºB      6ºA             6ºC
9:40-10:35       6ºA      6ºB      6ºC       5ºB       5ºA
10:35-11:30       5ºC      5ºA       5ºA       6ºA
11:30-12:00
12:00-12:55       6ºC            6ºB       5ºC
12:55-13:45       5ºB      5ºC             

Nome: Ana M. Lojo Dieste.

HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:45-9:40      4ºB      4ºC      3ºA      6ºB
9:40-10:35      2ºA      5b      6ºB      6ºA
10:35-11:30      2ºB      6ºC
11:30-12:00
12:00-12:55      4ºC      5a       2ºA      3ºC      3ºB
12:55-13:45       4ºA

Nome :Beatriz Martínez Outeiral



HORARIO Luns Martes Mércores Xoves Venres
8:45-9:40      3ºA      6a      6ºb      
9:40-10:35      4a           3ºA      4ºb      
10:35-11:30      1ºB                1ºC
11:30-12:00
12:00-12:55      3ºB      1ºC      1ºB      3ºA      1ºA
12:55-13:45           3ºB      1ºA      3ºB

2.5.Plan de lectura

Propoñemos  as  seguintes  actividades  para  desenvolver  a  competencia  lectora  en
inglés:

 Lectura en voz alta de textos por parte dos alumnos.

 Lectura graduada relacionada coa linguaxe e/ou tema da unidade na casa. 

 Lectura de “Readers”.

 Xogos para fomentar a lectura.

2.6. Plan de Tecnoloxías da Información e da Comunicación.

Obxectivos:  Favorecer a aprendizaxe da lingua estranxeira.
 Adquirir habilidades tecnolóxicas e comunicativas.
 Facilitar o acceso á información en soporte dixital.
 Investigar e contrastar información.
 Facer un uso axeitado de Internet.
 Uso do correo electrónico, mensaxes, etc.
 Crear documentos en formato dixital.
 Descargar e compartir recursos.

Recursos:  Conexión a Internet
 Ordenadores, tabletas, portátiles

Programas  /
Aplicacións:

 Páxinas web
 Wikis
 Procesadores de texto
 Ebooks
 Google sites
 Book creator
 EDixgal/ web centro/aula virtual
 Genially

2.7. Actividades extraescolares e complementarias.

As actividades extraescolares e ou complementarias: deportivas, artísticas, de apoio
etc... que estean relacionadas coas linguas estranxeiras.
Se a situación sanitaria o permite retomaranse as saídas ao teatro en inglés.

2.8. Accións de contribución ao plan de convivencia.



Haberá reunións ao comezo do curso, con especial consideración aos profesores do
noso departamento, así como periodicamente ao longo do curso, para fomentar un
clima  de  simpatía,  cooperación  e  coordinación  eficaz  e  documentación  de
coñecementos e normas básicas para aplicar  algúns criterios comúns por posibles
conflitos.
 A principios de curso farase unha difusión das principais regras de convivencia, con
especial  atención  a  aspectos  como  a  curiosidade  e  o  respecto  á  diferenza,  as
actitudes cívicas e os hábitos construtivistas ou discriminatorios. Prestarase especial
atención  á  integración  de  estudantes  chegados  recentemente  mediante  xogos  e
actividades de recepción ou presentación para un clima de seguridade e tranquilidade.
Ao longo do curso estas cuestións seguirán tratándose a través de reunións cos pais
para debater sobre calquera aspecto da organización de actividades, apoio ..... 
Promoveremos a práctica democrática na vida diaria do centro.
   O contacto  ao longo  do curso  será  un factor  de  grande  importancia  co  fin  de
fomentar un clima de implicación e colaboración entre o fogar e a escola.

3. DESEÑO CURRICULAR

3.1. Currículo

A definición de currículo que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a mellora
da calidade educativa recolle no seu artigo 6 é a seguinte: enténdese por currículo a
regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe
para cada unha das ensinanzas.

3.2. 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
responsabilidade  no estudo,  así  como actitudes de confianza nun mesmo,  sentido
crítico,  iniciativa  persoal,  curiosidade,  interese  e  creatividade  na  aprendizaxe,  e
espírito emprendedor.

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

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as
persoas,  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  de  homes  e  mulleres  e  a  non
discriminación de persoas con discapacidade.

e) Coñecer e empregar de maneira axeitada a lingua castelá, a lingua cooficial  da
Comunidade Autónoma se a houbera, e desenvolver hábitos de lectura.



f) Adquirir polo menos nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica
que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións
cotiás.

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

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as Ciencias Sociais,
a  Xeografía,  a  Historia  e  a  Cultura,  con  especial  atención  aos  relacionados  e
vinculados a Galicia.

i)  Iniciarse  no  emprego  das  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  para  a
aprendizaxe,  desenvolvendo  un  espírito  crítico  ante  as  mensaxes  que  reciben  e
elaboran.

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

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

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

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e
nas súas relacións  cos  demais,  así  como unha actitude contraria  á  violencia,  aos
prexuízos de calquera tipo e ós 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 ás mulleres e homes que realizaron contribucións
importantes á cultura e á sociedade galegas.

3.3. Competencias clave

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o
alumno cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse aos retos
da súa vida persoal e laboral son as seguintes:

 Competencia en comunicación lingüística:

 A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como
instrumento  de  comunicación  oral  e  escrita,  de  representación,  interpretación  e
comprensión  da  realidade,  de  construción  e  comunicación  do  coñecemento  e  de
organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta.



 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Utilizar  os  números  e  as  súas  operacións  básicas,  os  símbolos  e  as  formas  de
expresión  e  razoamento  matemático  para  producir  e  interpretar  informacións,  para
coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver
problemas relacionados coa vida diaria.  Forma parte da competencia matemática a
habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e
argumentacións.

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos
conceptos, principios e métodos científicos fundamentais e dos produtos e procesos
tecnolóxicos, así como a comprensión da incidencia da ciencia e a tecnoloxía sobre a
natureza,  permiten  comprender  mellor  os  avances,  as  limitacións  e  os  riscos  das
teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. 

 Competencia dixital

A  competencia  dixital  proporciona  un  acceso  inmediato  a  un  fluxo  incesante  de
información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a
posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e
funcionais de comunicación.  Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades
para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento.

 Competencia para aprender a aprender

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendabilízase enormemente ao incluír contidos
directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada
neno e cada nena identifiquen como aprenden mellor e que estratexias os fan máis
eficaces.
Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe
como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e
a motivación do logro, entre outras.

 Competencias sociais e cívicas

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén
son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira
implica  o  coñecemento  de  trazos  e  feitos  culturais  vinculados  ás  diferentes
comunidades de falantes desta.
Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o
recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove
a tolerancia  e a integración,  e axuda a comprender  e apreciar  tanto os trazos de
identidade coma as diferenzas.

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor



As  decisións  que  provoca  a  reflexión  sobre  a  propia  aprendizaxe  favorecen  a
autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras
persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse,
cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais,
dialogar  e negociar,  a asertividade para facer saber axeitadamente aos demais as
propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e
espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e
avaliar  accións  ou  proxectos  individuais  ou  colectivos  con  creatividade,  confianza,
responsabilidade e sentido crítico. 

 Conciencia e expresións culturais

A  aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira  colabora  no  desenvolvemento  desta
competencia  se  os  modelos  lingüísticos  que  se  utilizan  conteñen,  aínda  coas
limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo
tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir,
comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e
da cultura.
Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas,
recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura,
as artes visuais e escénicas,  ou das diferentes formas que adquiren as chamadas
artes populares.

3.4. Contidos

3.4.1. Contidos mínimos por niveis.

3.4.1.1.- 1º nivel

Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Estratexias de comprensión: 

- Iniciación, mediante xogos e adiviñas, á formulación de hipóteses sobre o que
se  vai  escoitar  nas  situacións  de  comunicación  de  carácter  infantil,  moi
sinxelas, familiares e habituais, e do seu interese. 

- Identificación do tema de textos moi sinxelos, adaptados á súa idade e ós seus
intereses (contos, rimas infantís, cancións). 

- Asociación de palabras e frases moi sinxelas a través da linguaxe non verbal
ou co apoio de ilustracións en soporte papel ou dixital. 

- Seguimento non verbal de instrucións moi sinxelas. 
- Repetición,  memorización e observación de modelos,  para a adquisición de

léxico e estruturas elementais da lingua estranxeira. 

B1.2.  Patróns  sonoros,  rítmicos  e  de  entoación  moi  básicos:  iniciación  a  algúns
aspectos fonéticos, do ritmo e do ton da lingua estranxeira.

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción



B2.1. Estratexias de Produción: 

Planificación: 

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces. 

Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. 
- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos paralingüísticos.

- Usar a linguaxe non verbal que corresponda á situación comunicativa (xestos,
expresións faciais, posturas, contacto visual o corporal). 

- Participar  activamente  nas  rutinas  da  clase,  representacións,  cancións,
dramatizacións,  etc.,  empregando  respostas  verbais  e  non  verbais
(movemento, accións, debuxos, modelado ou mímica). 

- Repetir e reproducir en grupo textos orais sinxelos seguindo patróns orais. 
- Imitar  situacións  de  comunicación  sinxelas  a  través  de  dramatizacións,  de

xogos, de rutinas, etc. 
- Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación (saúdo,

despedida,  presentacións,  felicitación  ás  persoas  da  aula  nos  seus
aniversarios, estados de ánimo...). 

B2.2.  Patróns  sonoros,  rítmicos  e  de  entoación  moi  básicos:  iniciación  a  algúns
aspectos fonéticos, do ritmo e do ton da lingua estranxeira. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Actualización moi guiada dos coñecementos previos sobre o tipo de texto que
se  vai  ler  (p.  ex.,  como  acostuman  ser  as  personaxes  dos  contos,  como
termina a historia, onde sucede a trama...). 

- Identificación da idea global de textos moi sinxelos, elementais e moi familiares
(contos, cancións ou rimas...), e encadrados por imaxes redundantes e títulos
moi evidentes do contido textual. 

- Identificación de palabras clave moi evidentes, concretas, sinxelas e familiares
relacionadas coas personaxes a través da linguaxe non verbal o co apoio de
ilustracións.

B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais: 

- Iniciación ó proceso de asociación global de grafía, pronunciación e significado
a partires de modelos escritos que representan expresións orais coñecidas. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos

B4.1. Estratexias de Produción: 

Planificación: 

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, diálogo teatral. 

Execución: 



- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. 
- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual. 
- Seleccionar e empregar o léxico adecuado ao tema.  

B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais: 

- Uso dos signos de puntuación máis básicos. 
- Iniciación  ao  proceso  de  asociación  global  de  grafía,  pronunciación  e

significado a partires de modelos escritos que representan expresións orais
coñecidas. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira. 
- Recoñecemento e uso das fórmulas básicas da relación social e cortesía. 
- Interese polo traballo individual, en parellas ou grupos. 

B5.2. Funcións comunicativas:

- Establecemento de relacións sociais: saudar, despedirse, agradecer, dirixirse
aos demais. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre aspectos persoais (nome,
idade e gustos). 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas  sobre obxectos próximos ao
entorno escolar, os días da semana e o tempo atmosférico). 

- Formulación de preguntas e respostas sobre obxectos e espazos próximos ao
entorno escolar. 

- Expresión moi elemental da posesión, do gusto e a preferencia, da cantidade,
estado de ánimo.

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas: 

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, cor favorita
ou estado (What’s your name?, My name is/ I’m, How old are you?, What ́s
your  favourite  colour?  My  favourite  colour  is,  Are  you  happy/sad?,  Yes,  I
am/No, I ́ m not). 

- Preguntas e respostas sobre os días da semana e o tempo atmosférico (What
day is it today?, It ́ s, What ́ s the weather like today?, It ́ s). 

- Preguntas e respostas sobre obxectos próximos ó entorno escolar  (What  ́s
this?, It ́ s my...). 

- Expresión da posesión en primeira persoa (I ́ve got) e formulación da pregunta
correspondente (Have you got...?). 

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativo (I like). 
- Expresión da cantidade: contar ata 20. 
- Preguntas  e  respostas  sobre  as  partes  básicas  do  corpo  e  de  elementos

próximos ó seu entorno (What ́ s this?, It ́s...), membros da familia (Who ́s this?,
This is my (brother), alimentos (What ́ s this ?, This is). 

- Expresión do permiso e axuda (Can I...?). 
- Expresión da habilidade (I can...). 



B5.4.  Léxico  oral  de  alta  frecuencia  (recepción  e  produción)  relativo  ás  cores,
números, materiais e espazos escolares, formas xeométricas moi básicas, membros
da familia máis próxima, comidas e bebidas elementais, xoguetes, partes do corpo,
animais  de  compañía,  estado  de  ánimo,  tempo  atmosférico,  días  da  semana  e
accións. 

3.4.1.2.- 2º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Estratexias de comprensión: 

- Iniciación, a través do xogo e da expresión corporal e musical, á formulación de
hipóteses  sobre  o  que  se  vai  escoitar  en  función  dos  interlocutores  que
participan  na interacción e do contexto,  en situacións de comunicación moi
sinxelas conectadas cos intereses do alumnado.

- Captación  da idea global  e  identificación  dalgúns  elementos  específicos  en
textos  orais,  con  axuda  de  elementos  lingüísticos  e  non  lingüísticos  do
contexto.

- Identificación do tema de textos sinxelos, adaptados á idade e próximos á súa
experiencia (contos, rimas, cancións…).

- Asociación de palabras e expresións sinxelas con elementos paraverbais. 
- Asociación de palabras e frases sinxelas con elementos xestuais e visuais ou

co apoio de ilustracións en soporte papel e dixital.
- Seguimento verbal e non verbal de instrucións moi sinxelas.
- Repetición,  memorización e observación de modelos,  para a adquisición de

léxico e expresións moi básicas da lingua estranxeira.

B1.2.Patróns sonoros, rítmicos e de entoación sinxelos: iniciación a algúns aspectos
fonéticos, do ritmo, e ton da lingua estranxeira e uso para a comprensión oral. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces.

Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos.
- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos non verbais.
- Usar linguaxe non verbal que corresponda á situación comunicativa (xestos,

expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal).
- Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado.

- Participar en representacións,  memorizar e recitar  poemas, cantar cancións,
contar contos etc., empregando respostas verbais e non verbais (movemento,
accións, debuxos, modelado ou mímica).

- Participar  con  actitude  de  colaboración  en  xogos,  dramatizacións…  que



precisen de sinxelas intervencións orais.

- Empregar  a  lingua  estranxeira  en  situacións  variadas  de  comunicación,
seguindo modelos.

- Participar oralmente en situacións reais ou simuladas a través de respostas
verbais e non verbais facilitadas por rutinas de comunicación.

- Producir  textos  orais  moi  sinxelos  e  coñecidos  previamente  mediante  a
participación  activa  en  rutinas,  representacións,  cancións,  recitados,
dramatizacións etc.

B2.2.Patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos: iniciación a algúns aspectos
básicos da fonética, do ritmo, acentuación e ton da lingua estranxeira e uso para a
comprensión oral. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Activación progresiva dos coñecementos previos en relación á tipoloxía e tema
de textos próximos a súa idade.

- Identificación, moi guiada, da idea global de textos sinxelos e do seu interese
(contos, cancións, rimas…) co apoio das ilustracións correspondentes.

- Identificación de palabras clave do texto, relacionadas coas personaxes e o
contexto co apoio de ilustracións.

B3.2.Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira.

- Achegamento  a  algúns  aspectos  culturais  semellantes  á  realidades  do
alumnado a través de producións multimedia e de manifestacións artísticas da
cultura dos países onde se fala a lingua estranxeira.

B3.3.Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais:
- Identificación  e  uso de léxico  e  de  estruturas  elementais  propias  da lingua

estranxeira, previamente empregadas.

- Asociación global de grafía, pronunciación e significado a partires de modelos
escritos que representan expresións orais coñecidas.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, diálogo teatral…
próximos á súa idade. 

Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos.

- Compensar  as  carencias  léxicas  mediante  o  uso  do  dicionario  visual  do



alumnado e material dixital adaptado á súa idade.

- Iniciarse no uso dalgún recurso cohesivo para non repetir palabras.

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en interaccións orais
sinxelas e de lectura.

- Iniciarse no emprego de materiais dixitais próximos a súa idade para reproducir
mensaxes escritos sinxelos.

B4.2.Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais: 

- Uso dos signos de puntuación máis básicos.

- Asociación global  de grafía,  pronunciación e significado a partir  de modelos
escritos que representan expresións orais coñecidas. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira.

- Recoñecemento e uso das fórmulas básicas da relación social e cortesía.

- Achegamento  a  algúns  aspectos  culturais  semellantes  á  realidades  do
alumnado a través de producións multimedia e de manifestacións artísticas da
cultura dos países onde se fala a lingua estranxeira.

- Identificación  de similitudes  e  diferenzas  entre  as  linguas  que  coñece  para
mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada. 

B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento relacións sociais: saudar, agradecer, despedirse, dirixirse aos
demais.

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre aspectos persoais dun
mesmo/a e dos e das demais (nome, apelido, idade, gustos).

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os animais máis próximos
a súa contorna, bebida... Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre
os días da semana, os meses e o tempo atmosférico etc.

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre a localización de obxectos
etc.

- Identificación e seguimento de instrucións.

- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira persoa, do que lle gusta
e non lle gusta.

- Identificación dos materiais que compoñen os obxectos, das partes do corpo,
dos membros da familia.

- Expresión de habilidade e capacidade para realizar unha acción en negativa e
afirmativa.

- Realización de preguntas e respostas en relación ao permiso e axuda, sobre o



estado de ánimo, en relación á cantidade.

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas: 

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, cor favorita
e estado (What’s your name?, My name is, How old are you?, I’m, What’s your
favourite colour?, My favourite colour is/It´s, I´m (hungry)).

- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses e o tempo atmosférico
(What day is it today?, It´s, What´s the weather like today?, It´s, What month
are you in?, I´m in).

- Preguntas  e  respostas  sobre  obxectos  do  seu  interese  (Where  is  it?,  It´s
in/on/under/next to).

- Identificación e seguimento de instrucións (Touch your (legs)…).

- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa (I´ve got, He/She´s got) e
formulación  da  pregunta  correspondente  e  resposta  afirmativa  e  negativa
(Have you got?, Yes, I have/No, I haven´t, Has he/she got?, Yes, he/she has,
No, he/she hasn´t).

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I
don´t like (chips)).

- Expresión de cantidade: contar desde 21 a 50.

- Expresión  das  cores,  das  partes  do  corpo  e  cara,  de  elementos  próximos
(What´s this?, It´s…), membros da familia (Who´s this ?, This is my (brother),
alimentos (What´s this?, This is).

- Identificación das pezas de roupa (I´m wearing).

- Expresión de habilidade en afirmativa e negativa (I can, I can´t).

- Preguntas e respostas sobre permiso e axuda (Can I…?).

- Preguntas  e  respostas  sobre  o  estado  de  ánimo (Are you (hungry? Yes,  I
am/No I´m not).

- Expresión da cantidade de obxectos ou persoas (How many… are there?)

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a cores, números
ata  o  50,  materiais  escolares,  formas  xeométricas  básicas,  membros  da  familia,
comidas e bebidas máis cotiás, xoguetes, estado e sentimentos, tempo atmosférico,
días da semana, meses, accións, materiais, animais domésticos (de compañía e de
granxa), partes do corpo e da cara, e partes da casa.

3.4.1.3.- 3º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Estratexias de comprensión:



- Activación  de  coñecementos  previos  a  partir  de  debuxos,  mímica,
preguntas...para a formulación de hipóteses sobre o que se vai escoitar en
situación de  comunicación  breves  conectadas  cos  seus  intereses  e
adaptadas á súa idade.

- Interpretación das ideas principais expresadas en textos orais sinxelos a partires
das súas experiencias e coñecementos.

- Captación da idea global e identificación de elementos máis relevantes en textos
orais, con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto.

- Asociación de  palabras e expresións  con elementos paraverbais  (entoación,
pausas, énfases…) e non verbais (expresión facial, xestos...).

- Seguimento  verbal  e  non  verbal  de  instrucións  sinxelas  en  situacións
comunicativas habituais.

- Repetición,  memorización  comprensiva  e  observación  de  modelos,  para  a
adquisición do léxico e expresións cotiás da lingua estranxeira.

B1.2. Patróns sonoros,  acentuais, rítmicos e  de entoación: familiarización  cos  sons,
pautas de ritmo e entoación característicos da lingua estranxeira, a través do modelo
do mestre/a e de recursos audiovisuais.

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

B2.1. Estratexias de produción:

Planificación:

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces.

Execución:

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos.
- Apoiarse nos coñecementos previos.
- Compensar  as  carencias  lingüísticas  mediante  procedementos

paralingüísticos  (xestos,  expresións  faciais,  posturas,  contacto  visual  ou
corporal).

- Participar en  interaccións orais en  situación reais ou  simuladas, próximas a
súa idade, a través de respostas verbais e non verbais.

- Producir textos orais cotiás de índole diversa tendo en conta tanto elementos
lingüísticos como  extralingüísticos: utilizar  xestos ou recorrer a imaxes para
axudar na comprensión de producións orais.

- Participar activamente en intercambios lingüísticos orais breves para expresar
as necesidades de comunicación máis inmediatas, tendo en conta as habituais
fórmulas de cortesía.

B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos:

- Uso axeitado dos  sons propios da  lingua estranxeira: pronuncia de palabras e
frases cotiás de forma comprensible.

- Iniciación  ás  normas  que  regulan  a  interacción  oral  (quendas  de  palabra,
volume de voz e ritmo axeitado).



- Uso  e identificación de aspectos fonéticos básicos, de ritmo e entoación para
a produción de textos breves orais.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Actualización moi guiada dos coñecementos previos sobre o tipo de texto que
se vai a ler.

- Identificación da idea global de textos moi sinxelos, elementais, moi familiares
e  encadrados  por  imaxes  redundantes  e  títulos  moi  evidentes  do  contido
textual.  

- Identificación de palabras  clave moi  sinxelas  e familiares relacionadas coas
personaxes a través da linguaxe non verbal o co apoio de ilustracións. 

B3.2.  Patróns  gráficos,  convencións  ortográficas  e  de  puntuación  moi
elementais:

- Uso dos signos de puntuación máis básicos.
- Asociación  de  grafía,  pronuncia  e  significado  a  partir  de  modelos  escritos,

expresións orais  coñecidas e establecemento de relacións analíticas grafía-
son.

- Recoñecemento de símbolos de uso frecuente: €, @.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

B4.1. Estratexias de produción:

Planificación

- Seleccionar  o  tipo  de  texto  que  se  vai  producir:  contos,  notas,
dramatizacións…

Execución

- Producir  a  mensaxe  escrita  con  claridade,  utilizando  expresións  e  frases
coñecidas.

- Compensar  as  carencias  léxicas  mediante  o  uso  do dicionario  visual  do
alumnado e de programas informáticos.

- Seleccionar  e  empregar  o  léxico adecuado  ao tema e usar  algún  recurso
cohesivo para non repetir palabras.

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en interaccións orais e
de lectura.

- Empregar programas informáticos para reproducir mensaxes escritos sinxelos
- Producir  a  partires  de  modelos,  de  palabras  e  expresións,coñecidas

previamente en interaccións orais, para transmitir información.
- Iniciar  a  reelaboración  de información  en ficheiros,  libriños...  breves  textos

escritos  afíns  aos  intereses  e  experiencias  do  alumnado,  cunha  intención
comunicativa.



B4.2. Patróns gráficos,convencións ortográficas e de puntuación moi elementais:

- Uso dos signos de puntuación máis básicos.
- Uso de símbolos de uso frecuente: €.
- Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos,

expresións orais coñecidas e establecemento de relacións grafía-son. 

 Bloque 5. Coñecemento da linguae conciencia intercultural

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:

- Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse.
- Recoñecemento e aprendizaxe de formas básicas de relación social na  lingua

estranxeira.
- Aspectos  sociais  e  culturais  próximos aos  intereses  dos nenos e  nenas  dos

países onde se fala a lingua estranxeira estudada e doutros países do mundo.
- Recoñecemento da realidade plurilingüe da propia contorna.
- Actitude  de respecto  cara  si  mesmo/a e  cara os demais para  comprender  e

facerse comprender.

B5.2. Funcións comunicativas:

- Establecemento de relacións sociais: saudar, agradecer, despedirse, dirixirse
aos demais.

- Realización de preguntas e respostas  sinxelas  sobre aspectos  persoais dun
mesmo/a e dos e das demais.

- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira persoa.
- Realización de preguntas e respostas  sinxelas  sobre os días da  semana, os

meses  e  o  tempo  atmosférico,  sobre  a  localización  de  obxectos,  sobre  o
prezo, a cantidade, os gustos e preferencias, sobre a habilidade.

- Expresión de habilidades e capacidades en afirmativo e negativo.
- Formulación de preguntas e respostas sobre a vestimenta.
- Descrición de persoas, plantas e animais.
- Expresión de desexos.
- Formulación de preguntas sobre o desexo.
- Expresión de instrucións.
- Preguntas  e  respostas sobre  petición  e  ofrecemento  de  axuda  (Can  I  have

(pasta), please?).

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:

- Preguntas e respostas sobre aspectos  persoais  como nome, idade,  estado de
ánimo, comida favorita... (What’s your name?, My name is, How old are you?,
I’m, I´m(bored), What´s your favourite food?, My favourite food is...).

- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa (I´ve got, He/She´s got) e
formulación  da  pregunta  correspondente  e  resposta  afirmativa  e  negativa
(Have you got?, Yes,I have/No, I haven´t, Has he/she got?, Yes, he/she has,
No, he/she hasn´t).



- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses e o tempo atmosférico
(What day is it today?, It´s, …  What´s the  weather  like today?, It´s,… What
month are you in?, I´m in…).

- Preguntas e respostas sobre obxectos  do  seu  interese  (Where´s  is it?, It´s
in/on/under/next to).

- Expresión de cantidade:contar desde 51 a 100.
- Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo (How much is it?, It´s…).
- Preguntas e respostas sinxelas sobre a cantidade de obxectos ou persoas (How

many… are there?).
- Preguntas  e  respostas sobre  o  gusto  en  primeira  persoa  (Do  you  like

(cheese)?,Yes, I do/ No, I don´t).
- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I

don´tlike (chips)).
- Realización de preguntas e respostas sobre habilidade (Can you (swim)?,Yes, I

can, No I can´t).
- Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I  can (play tennis), I  can´t

(play golf).
- Identificación das pezas de roupa (I´m wearing, he/she´s wearing).
- Preguntas e respostas sobre a  vestimenta  (What´s  she/he  wearing?,  Who´s

wearing (shoes)?).
- Expresión de desexos (I want to (make acake).
- Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play basketball?)).
- Expresión de instrucións (Touch your (legs), listen, please…).
- Realización de preguntas e respostas (What´s this?,It´s…).
- Preguntas e respostas sobre petición e axuda (Can I have (pasta), please?).

B5.4.  Léxico  oral  de  alta  frecuencia  (recepción  e  produción)  relativo  a  posesións
persoais, a cores, números ata o 100, preposicións, días da semana, roupa, materiais
escolares,  roupa,  adxectivos  para  describir  persoas,  partes  do  corpo  e  a cara,
deportes, equipamento deportivo, actividades ao aire libre, comida, moedas, estado e
sentimentos, tempo atmosférico, días da semana, meses, accións, materiais, animais
salvaxes, partes do corpo e da cara, e partes da casa.

3.4.1.4.- 4º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Estratexias de comprensión: 

- Uso progresivo do contexto  visual e non verbal e  dos coñecementos previos,
transferidos  desde  as  linguas  que  coñece  á  lingua  estranxeira,  para  a
formulación de hipóteses sobre o que se vai escoitar. 

- Interpretación  das ideas  principais  expresadas  en  mensaxes  orais  de
progresiva  complexidade  para  extraer  información  global  e  dalgún  detalle
concreto.

- Recoñecemento de léxico, formas e estruturas básicas orais propias da lingua
estranxeira, para expresar funcións previamente utilizadas. 

- Asociación de  palabras e expresións  con elementos paraverbais  (entoación,



pausas, énfases…) e non verbais (expresión facial, xestos…). 
- Seguimento  verbal  e  non  verbal  de  mensaxes  orais  de  progresiva

complexidade en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 
- Repetición,  memorización  comprensiva  e  observación  de  modelos

correspondentes  a  rimas,  cancións,  dramatizacións...  para  a  adquisición do
léxico e expresións cotiás da lingua estranxeira. 

- Desenvolvemento  de  actitudes  e  estratexias  de  cooperación  e  respecto  en
situacións de aprendizaxe compartida que faciliten interaccións orais en grupo,
seguindo modelos pautados, para a realización de tarefas na aula.

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación: identificación progresiva de aspectos
fonéticos, do ritmo e da entoación da lingua estranxeira como aspectos fundamentais
para a comprensión de breves textos orais a través do xogo e da expresión corporal e
musical.

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces. 

Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. 
- Apoiarse nos coñecementos previos para participar activamente en situacións

funcionais de comunicación. 
- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos non verbais. 
- Recoñecer e  usar progresivamente léxico, formas e  estruturas  básicas orais

moi breves propias da lingua estranxeira, para expresar funcións previamente
traballadas. 

- Participar en  interaccións orais en  situacións reais ou  simuladas a través de
respostas verbais e non verbais. 

- Producir textos orais  cotiás de índole diversa tendo en conta tanto elementos
lingüísticos como extralingüísticos. 

- Participar activamente en intercambios lingüísticos orais sinxelos, previamente
traballados en grupo.

- Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación.

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación:

- Uso axeitado dos sons propios da lingua estranxeira: pronuncia de palabras e
frases cotiás de forma comprensible.

- Iniciación  ás  normas  que  regulan  a  interacción  oral  (quendas  de  palabra,
volume de voz e ritmo axeitado).

- Dominio  moi progresivo de aspectos fonéticos básicos, de ritmo e  entoación
para a  produción de textos breves orais  a  través  do  xogo e  da expresión
corporal e musical.



 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Activación dos  coñecementos previos en relación á  tipoloxía e tema do  texto
que se vai traballar.

- Identificar elementos icónicos, títulos e facer unha primeira anticipación sobre o
contido de textos escritos sinxelos . 

- Identificación de  palabras  clave do texto, relacionadas  coas personaxes e o
contexto a través da linguaxe non verbal ou co apoio de ilustracións. 

- Identificación de textos sinxelos: regras de xogos, algunhas instrucións, carteis
da aula…

- Recoñecer  o  léxico,  formas e  estruturas  básicas  escritas  propias  da  lingua
estranxeira, para expresar funcións previamente utilizadas.

- Captación  da  idea  global  e  identificación  de  elementos  máis  relevantes  en
textos escritos.

- Lectura guiada e comprensión de diferentes textos sinxelos, en soporte papel e
dixital,  adaptados  á  competencia  lingüística  do  alumnado,  para  utilizar
información global e específica, no desenvolvemento dunha tarefa, proxecto ou
para gozar da lectura.

- Iniciación no uso do dicionario bilingüe e das tecnoloxías da información e da
comunicación para ler (web, programas multimedia).

B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais: 

- Recoñecemento dos signos de puntuación elementais.
- Asociación de grafía, pronuncia e  significado a partires de  modelos escritos,

expresións orais  coñecidas e  establecemento de  relacións analíticas grafía-
son.

- Recoñecemento de símbolos de uso frecuente:€, ₤@.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, dramatizacións... 
- Iniciarse no uso do dicionario bilingüe e outros materiais de consulta en soporte

papel ou dixital adecuados á idadedo alumnado.

Execución: 

- Producir  a  mensaxe  escrita  con  claridade,  utilizando  expresións  e  frases
coñecidas. 

- Compensar  as  carencias  léxicas  mediante  o  uso  do  dicionario  visual  e  de
materias audiovisuais e multimedia para reproducir mensaxes escritas sinxelas.

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en interaccións orais e
de lectura. 

- Seleccionar  e  empregar  o  léxico  adecuado  ao  tema  e  usar  algún  recurso
cohesivo para non repetir palabras.

- Reelaborar  informacións  en ficheiros,  libriños...  textos escritos,  moi  breves e



pautados, afíns aos seus intereses, cunha intención comunicativa.
- Utilizar a lingua estranxeira en  mensaxes escritas  como recordatorio  visual e

para á aprendizaxe de novas palabras e expresións.
- Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e a comunicación para producir

textos e presentacións, recompilar e transmitir información.

B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais: 

- Uso dos signos de puntuación máis básicos. 
- Uso de símbolos de uso frecuente:€, ₤.
- Asociación  de  grafía,  pronuncia  e  significado  a  partir  de  modelos  escritos,

expresións orais coñecidas e establecemento de relacións grafía-son.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Valoración  positiva  das  intervencións  orais  propias  e  alleas  na  lingua
estranxeira. 

- Valoración da propia  cultura a través do  coñecemento e  valoración doutras
culturas, respecto e aceptación de ideas e costumes distintos. 

- Recoñecemento e aprendizaxe de formas básicas de relación social na lingua
estranxeira.

- Recoñecemento da realidade plurilingüe da propia contorna. 

B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento de relacións sociais. 
- Realización de preguntas e respostas  sinxelas  sobre aspectos  persoais dun

mesmo/a e dos e das demais. 
- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira persoa en afirmativa e

negativa. 
- Expresión  da  información  en  afirmativa  e  negativa  e  formulación  das

correspondentes preguntas. 
- Realización de preguntas e respostas  sinxelas  sobre os días da  semana,os

meses e o tempo atmosférico, a hora etc. 
- Descrición das rutinas diarias. 
- Realización  de  preguntas  e  respostas  sinxelas  indicando  a  identificación  e

localización de persoas, de obxectos e de lugares, en relación a operacións de
compravenda, á cantidade, sobre os gustos e preferencias, sobre a habilidade.

- Expresión de habilidades e capacidades en afirmativo e negativo.
- Formulación de preguntas e respostas sobre a vestimenta, o desexo.
- Descrición de persoas, plantas e animais.
- Expresión de instrucións.
- Preguntas e respostas sobre petición e ofrecemento de axuda.

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas: 

- Saúdos,  agradecemento, despedidas...  (Hi,  See  you,  Howare  you? I´m  fine,
thanks…). 

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais, como nome, idade, estado de



ánimo, comida favorita...  (What’s your name?,My name is, How old are you?,
I’m, I´m (bored),  What´s your favourite (sport)?My favourite (sport)  is...,  (What
´shis/her favourite (subjectt)? His/her favourite (subject)is...). 

- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa e formulación da pregunta
correspondente e resposta afirmativa e negativa. 

- Expresión da información (I´ve/I haven´t got (English) on (Friday), Have you got
(PE)on (Tuesday), Yes, I´ve/No I haven´t).

- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses, o tempo atmosférico
e a hora (What time is it?, It´s(Half) past (one)...). 

- Descrición das rutinas diarias(I (get up) (at eight o´clock)on (Monday)).. 
- Preguntas  e  respostas sobre  obxectos  do  seu  interese  (Where is it?,  It´s

in/on/under/next to). 
- Expresión de cantidade: contar desde 1 a 100.
- Preguntas e respostas sinxelas  sobre o prezo (How  much is  it?, It´s  (one)

pound and (fifty) cents).
- Preguntas e  respostas sinxelas  sobre a  cantidade de obxectos ou persoas

(How many… are there?).
- Preguntas  e  respostas sobre  o  gusto  en  primeira  persoa  (Do  you  like

(cheese)?,Yes, I do/ No, I don´t).
- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I

don´tlike (chips)).
- Realización de preguntas e respostas sobre habilidade (Can you (swim)?,Yes,

I can; No I can´t).
- Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can (play the piano), Ican´t

(play the trumpet).
- Identificación das pezas de roupa (I´m wearing, he/she´s wearing).
- Preguntas e respostas sobre a  vestimenta  (What´s  she/he  wearing?,  Who´s

wearing (shoes)?).
- Expresión de desexos (I want to (make a cake).
- Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play basketball?)).
- Expresión de instrucións (Touch your (legs), Listen, please…).
- Realización de preguntas e respostas curtas(What´s this?, It´s…).
- Preguntas e respostas sobre petición e axuda (Can I have (pasta), please?).

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a posesións 
persoais, a cores, números ata o 100, preposicións, días da semana, 
roupa,materiais escolares, a hora, adxectivos para describir persoas, lugares e 
obxectos, partes do corpo e a cara, deportes, equipamento deportivo, actividades 
ao aire libre,comida, moedas (euros,cents, pounds, pence), estado e sentimentos, 
tempo atmosférico, días da semana,meses, estacións do ano, accións (rutina 
diaria...), instrumentos musicais, materiais, animais, partes do corpo e da cara e 
partes da casa. 

3.4.1.5.- 5º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Estratexias de comprensión: 



- Uso  do  contexto  visual  e  non  verbal  e  dos  coñecementos  previos  para  a
formulación de hipóteses sobre o que se vai escoitar. 

- Identificación  da  tipoloxía  de  textos  emitidos  en  diferentes  situacións  de
comunicación adaptando a comprensión ao mesmo. 

- Interpretación  das ideas  principais  expresadas  en  mensaxes  orais  de
progresiva  complexidade  en  soporte  audiovisual  e  informático  para  extraer
información global ou específica. 

- Repetición,  memorización  comprensiva  e  observación  de  modelos  para  a
adquisición do léxico, rutinas e expresións cotiás da lingua estranxeira. 

- Identificación de informacións específicas en textos orais variados emitidos en
diferentes situacións de comunicación. 

- Seguimento  verbal  e  non  verbal  de  mensaxes  orais  de  progresiva
complexidade en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula.

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación e acentuación básica: identificación 
progresiva de aspectos fonéticos, do ritmo, da entoación e da acentuación 
básica da lingua estranxeira como aspectos fundamentais para a comprensión 
de breves textos orais. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Concibir a mensaxe con claridade e practicala varias veces, distinguindo a súa
idea ou ideas principais e a súa estrutura básica. 

- Iniciarse  na  adecuación  do  texto  á  persoa  destinataria,  contexto  e  canle,
aplicando a estrutura de discurso adecuado  a cada caso.

Execución: 

- Expresarse  oralmente  en  situacións  reais  ou  simuladas  con  progresiva
autonomía. 

- Apoiarse nos coñecementos previos para participar activamente en situacións
funcionais, previamente preparadas e ensaiadas. 

- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos non verbais. 
- Recoñecer e usar léxico, formas e estruturas básicas orais coñecidas e propias

da lingua estranxeira, para expresar funcións previamente traballadas. 
- Manter  conversas cotiás e familiares sobre temas coñecidos en situacións de

comunicación predicibles. 
- Participar en  interaccións orais en  situacións reais ou  simuladas a través de

respostas  verbais  e  non  verbais  que  esixan  elección  entre  un  repertorio
limitado de posibilidades, en contextos progresivamente menos dirixidos. 

- Producir textos orais cotiáns tendo en conta tanto elementos lingüísticos como
extralingüísticos.

- Participar activamente  en intercambios  lingüísticos orais breves previamente
traballados en grupo.

- Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación.

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos, de entoación e de acentuación básica: 



- Uso progresivo das normas que regulan a interacción oral.
- Pronuncia  comprensible, ritmo, entoación e acentuación adecuados,  tanto na

interacción e expresión oral  como na recitación, dramatización ou lectura  en
voz alta.

- Dominio progresivo de aspectos fonéticos básicos, de ritmo e entoación para a
produción de textos breves orais, a través do xogo e da expresión corporal e
musical.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Activación dos coñecementos previos e formulación de hipóteses sobre o seu
contido e contexto.

- Identificar  elementos  icónicos e  facer  unha  primeira  anticipación e  hipótese
sobre o contido de textos escritos breves do seu interese. 

- Deducir  o  significado de palabras  e  expresións non  coñecidas de  palabras
clave  do  texto,  relacionadas  coas  personaxes  e  co  contexto  a  través  da
linguaxe non verbal ou co apoio de ilustracións. 

- Recoñecer  o  léxico,  formas  e  estruturas  breves  escritas  propias  da  lingua
estranxeira, para expresar funcións previamente utilizadas.

- Captación da  idea global e identificación de elementos específicos  en textos
escritos  situacións  cotiás  próximas  á  experiencia,  con  axuda  de  elementos
lingüísticos e non lingüísticos do contexto.

- Lectura menos guiada e comprensión de diferentes textos sinxelos, en soporte
papel e dixital, adaptados á competencia lingüística do alumnado, para utilizar
información global e específica, no desenvolvemento dunha tarefa, proxecto ou
para gozar da lectura.

- Usar progresivamente o dicionario bilingüe, biblioteca da aula e as tecnoloxías
da información e da comunicación para ler.

B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais: 

- Recoñecemento dos signos de puntuación elementais.
- Asociación  de  grafía,  pronuncia  e  significado  a  partir  de  modelos  escritos,

expresións orais  coñecidas e  establecemento de  relacións analíticas grafía-
son,  coñecemento  dalgunhas  irregularidades  específicas  propias  da  lingua
estranxeira.

- Recoñecemento de símbolos de uso frecuente:€, ₤,@.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir.
- Usar, de forma progresiva estratexias básicas de produción de textos, así como

a  elaboración  pautada  dun  borrador  ou  a  revisión  do  texto  para  a  súa
corrección. 

- Usar progresivamente o dicionario  bilingüe e  outros  materiais de  consulta en



soporte papel ou dixital.

Execución: 

- Producir  a  mensaxe  escrita  con  claridade,  utilizando  expresións  e  frases
coñecidas, tanto en soporte papel como dixital. 

- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual e bilingüe.
- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en interaccións orais e

de lectura. 
- Seleccionar  e  empregar  o  léxico  adecuado  ao  tema  e  usar  algún  recurso

cohesivo para non repetir palabras.
- Elaborar  informacións  en  ficheiros,  libriños...  textos  breves  escritos  cunha

intención comunicativa.
- Reproducir a forma gráfica de certas palabras en situacións comunicativas, sen

modelos dados, a través de hipóteses ou tratando de recordar a súa forma.
- Utilizar a lingua estranxeira en  mensaxes escritas  como recordatorio  visual e

para á aprendizaxe de novas palabras e expresións.
- Usar  as tecnoloxías da información e a  comunicación para producir textos e

presentacións, recompilar e transmitir información. 

B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais: 

- Uso dos signos de puntuación elementais (interrogación, exclamación). 
- Asociación  de  grafía,  pronuncia  e  significado  a  partir  de  modelos  escritos,

expresións orais  coñecidas e  establecemento de  relacións analíticas grafía-
son,  coñecemento  dalgunhas  irregularidades  específicas  propias  da  lingua
estranxeira.

- Recoñecemento de símbolos de uso frecuente:€, ₤,@.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Actitude  receptiva  e  respectuosa  cara  ás  persoas,  países  e  comunidades
lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

- Coñecemento dalgunhas similitudes e diferenzas nos costumes cotiáns e uso
das formas  básicas de relación  social entre os países onde  se fala a  lingua
estranxeira e as nosas. 

- Actitude  positiva  sobre  a  propia  capacidade  para  aprender  unha  lingua
estranxeira e disposición para superar as dificultades de aprendizaxe.

- Interese  por  establecer  contactos  e  comunicarse  con  falantes  da  lingua
estranxeira ou doutras linguas a través dos  medios que nos proporcionan as
tecnoloxías da comunicación.

- Actitude positiva cara a realidade plurilingüe e multicultural da súa contorna. 

B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento de relacións  sociais:  saudar,  agradecer, despedirse, dirixirse
aos demais. 

- Realización de preguntas e respostas  sinxelas  sobre aspectos  persoais dun
mesmo/a e dos e das demais, sobre a procedencia e nacionalidade, en tempo



presente e pasado.
- Descrición,  en primeira persoa en afirmativa e negativa,  de accións habituais,

actividades diarias, de lecer, de accións cotiás no pasado.
- Realización de preguntas e respostas sinxelas en primeira e terceira persoa de

singular, para describir accións que se realizan no mesmo instante no que un
fala. 

- Expresión de instrucións habituais e indicacións de dirección,  en afirmativa e
negativa.

- Realización de preguntas e respostas sinxelas en primeira e terceira persoa de
singular, para describir accións que se realizan no mesmo instante no que un
fala.

- Expresión de existencia, da posesión dun mesmo/a e dunha terceira persoa en
afirmativa e negativa.

- Realización de preguntas sobre a existencia de algo.
- Realización de preguntas e respostas  sinxelas  sobre os días da  semana, os

meses  e  o  tempo atmosférico,  a  hora,  a  data,  indicando  a  identificación  e
localización de persoas, de obxectos e de lugares, en relación a operacións de
compravenda, en relación á cantidade, sobre os gustos e preferencias, sobre
a habilidade, sobre a vestimenta.

- Expresión de habilidades e capacidades en afirmativo e negativo.
- Descrición de persoas, planta e animais.
- Expresión de desexos e de instrucións.
- Preguntas e respostas sobre petición e ofrecemento de axuda.

B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas:

- Saúdos, agradecementos, despedidas... (Hi,  See you, How are you? I´m fine,
thanks…).

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, estado de
ánimo,comida favorita...  (What’s your name?, My name is, How old are you?,
I’m, I´m(bored), What´s your favourite (sport), My favourite (sport) is..., (What´s
his/her  favourite  (subjectt)?His/her  favourite  (subject)  is...,When  is  your
birthday? My birthday is on (August 2nd)...).

- Expresión de sorpresa, agrado... (What fun!; How nice!...).
- Preguntas  e  respostas sinxelas  sobre  a  procedencia  e  nacionalidade  dun

mesmo/a e doutra persoa  (Where are  you from?,I´m from..., Are  you from...?
Yes, Iam/ No, I am not, Is he/she from...? Yes he/she is/ No,he/she isn´t...,Are
you (Portuguese)? Yes, I´m/ No, I am not))..

- Preguntas e respostas curtas en tempo presente e pasado (Are you...?,Yes, I
am/No,I´m not, Is he/she...?Yes, he/she is/ No,he/she isn´t, Were you...?, Yes,I
was/No,I wasn´t, Was he/she...? Yes, he/she was/ No, he/she wasn´t).

- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa e formulación da pregunta
correspondente e resposta afirmativa e negativa.

- Descrición dun mesmo/a (I´ve got (blue eyes) and (dark hair, I´m(a nurse)).
- Preguntas e respostas curtas, en primeira e terceira persoa de singular, sobre

actividades diarias, de lecer etc. (Do you (play tennis)?, Yes, Ido / No, I don´t).
- Descrición,  en primeira  persoa en afirmativa e negativa,  de accións cotiás  no

pasado (I (played)computer games yesterday, I didnt´play…).
- Descrición,  en primeira persoa en afirmativa e negativa,  de accións habituais,



actividades  diarias,de  lecer etc. (I  (have lunch((at half  past  eight),I  (listen  to
music),I don´t...).

- Preguntas e respostas sinxelas en primeira e terceira persoa de singular, para
describir accións que se realizan no mesmo instante no que un fala (What are
you doing?, I´m (playing), What is he doing?, She´s/he´s (speaking)).

- Expresión de instrucións habituais e indicacións de direccións, en afirmativa e
negativa (Fold (the paper, turn (on the left)).

- Expresión de existencia (There is a (library) / There are lots of (parks) / There
isn´t / There aren´t...).

- Preguntas e respostas sobre a existencia de algo (Is there a (cinema)?,  Yes
there  is, No,  there isn´t, Are there  lots  of (gyms)?, Yes, there are, No, there
aren’t).

- Expresión da información (I´ve/I haven´t got (English) on (Friday)...).
- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses, o tempo atmosférico,

as horas e as datas( What date is it today?...).
- Preguntas  e  respostas sobre  obxectos  do  seu  interese  (Where is it?,  It´s

in/on/under/next to).
- Expresión de cantidade: contar desde 1a 1000. e1st (1st), twenty-fifth (25th)…
- Preguntas  e  respostas sinxelas  sobre  o  prezo  (How  much  is  it?,  It´s(one)

pound and (fifty) cents).
- Preguntas e respostas sinxelas sobre a cantidade de obxectos o persoas (How

many… are there?).
- Preguntas  e  respostas sobre  o  gusto  en  primeira  persoa  (Do  you  like

(cheese)?, Yes, I do/ No, I don´t).
- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I

don´t like (chips)).
- Realización de preguntas e respostas sobre habilidades (Can you (swim)?,Yes,

I can;, No I can´t).
- Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can (play the piano), I can

´t (play the trumpet).
- Identificación das pezas de roupa (I´m wearing, he/she´s wearing).
- Preguntas  e  respostas sobre  a  vestimenta  (What´s  she/he  wearing?,  Who

´swearing (shoes)?).
- Expresión de desexos (I want to (make acake).
- Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play basketball?)).
- Realización de preguntas e respostas curtas (What´s this?, It´s…).
- Preguntas e respostas sobre petición e axuda (CanI have (pasta), please?).

B5.4. Léxico oral de  alta frecuencia (recepción) relativo a posesións persoais,  cores,
números  cardinais  ata  o  1000  e  ordinais  ata  dous  díxitos,  preposicións,  días  da
semana, roupa, materiais escolares, a hora, roupa, adxectivos para describir persoas,
lugares e obxectos, países, nacionalidades, continentes, profesións, partes do corpo e
a  cara,  deportes,  equipamento  deportivo,  actividades  ao  aire  libre  e  de lecer,
instrucións  habituais  e  indicacións  de  dirección,  lugares  da  cidade,  medios  de
transporte,  comida,  moedas,  estado  e  sentimentos,  tempo  atmosférico,  días  da
semana, meses, estacións do ano, accións, instrumentos musicais, materiais, animais,
membros da familia, partes da casa. 

3.4.1.6.- 6º nivel



 Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema. 
- Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo. 
- Distinción de tipos de comprensión  (sentido xeral, información esencial, puntos

principais). 
- Formulación de hipótese sobre contido e contexto. 
- Inferencia  e  formulación  de  hipóteses  sobre  significados  a  partires  da

comprensión de elementos  significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 
- Inferencia  e  formulación  de  hipóteses  sobre  significados  a  partir  da

comprensión de elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 
- Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos.

B1.2.Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: interese pola pronuncia
coidada,  polo ritmo, pola entoación e pola acentuación adecuadas,  tanto nas
participacións orais como nas imitacións, recitacións e dramatizacións.

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Concibir a mensaxe con claridade e practicala varias veces, distinguindo a súa
idea ou ideas principais e a súa estrutura básica. 

- Adecuar o texto á persoa destinataria, contexto e canle, aplicando o rexistro e a
estrutura de discurso adecuados a cada caso.

Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade, coherencia, estruturándoa adecuadamente
e axustándose, se é o caso, aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa tras valorar as dificultades e os recursos dispoñibles. 
- Apoiarse en tirar o máximo partido dos coñecementos previos. 
- Compensar  as  carencias  lingüísticas  mediante  procedementos  lingüísticos,

paralingüísticos ou paratextuais . 
Lingüísticos

- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir ou parafrasear un termo ou expresión.

Paralingüísticos e paratextuais

- Pedir axuda.
- Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o significado.
- Usar  linguaxe  corporal  culturalmente  pertinente  (xestos,  expresións  faciais,

posturas, contacto visual ou corporal, proxémica).
- Usar sons extralingüísticos e calidades prosódicas convencionais.

B2.2.  Patróns sonoros,  acentuais,  rítmicos e de entoación:  interese pola pronuncia
coidada, polo ritmo, pola entoación e pola acentuación adecuadas.



 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa sobre tipo de tarefa e tema.
- Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión ao mesmo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos

principais). 
- Formulación de hipótese sobre contido e contexto.
- Inferencia  e  formulación  de  hipótese  sobre  significados  a  partires  da

comprensión de elementos significativos, lingüísticos e paralingüísticos.
- Reformulación de hipótese a partir da comprensión de novos elementos.

B3.2.  Aspectos  socioculturais  e  sociolingüísticos:  convencións  sociais,  normas  de
cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.

B3.3. Funcións comunicativas:

- Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos, invitacións.
- Expresión  da  capacidade,  o  gusto,  a  preferencia,  a  opinión,  o  acordo  ou

desacordo, o sentimento, a intención. 
- Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos, hábitos, plans.
- Narración de feitos pasados remotos e recentes.
- Petición e ofrecemento de axuda, información, instrucións, obxectos, opinión,

permiso.
- Establecemento e mantemento da comunicación.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e comunicativas co fin de
realizar eficazmente a tarefa.

- Localizar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos.

Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de
cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa tras valorar as dificultades e os recursos dispoñibles. 
- Apoiarse en e sacar o máximo partido dos coñecementos previos. 

B4.2.Patróns gráficos e convencións ortográficas: 

- Interese pola presentación dos textos escritos propios e alleos valorando o seu
sentido estético e empregando a correcta grafía e ortografía.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

B5.1.  Aspectos  socioculturais  e  sociolingüísticos:  convencións  sociais,  normas  de
cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal, así



como a realidade plurilingüe e multicultural da propia contorna.

B5.2. Funcións comunicativas: 

- Saúdos e presentacións, desculpas, agradecementos, invitacións. 
- Expresión  da  capacidade,  o  gusto,  a  preferencia,  a  opinión,  o  acordo  ou

desacordo, o sentimento, a intención. 
- Descrición de persoas, actividades, lugares, obxectos, hábitos, plans. 
- Narración de feitos pasados remotos e recentes. 
- Petición e ofrecemento de axuda, información, instrucións, obxectos, opinión,

permiso. 
- Establecemento e mantemento da comunicación. 

B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas:

- Expresión de relacións  lóxicas:  conxunción  (and);  disxunción  (or);  oposición
(but);  causa  (because);  finalidade  (to-  infinitive,  e.  g.  I  did  it  to  help  her);
comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest).

- Relaciones temporais (when; before; after).
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).
- Exclamación  (What  +  noun,  e.  g.  What  fun!;  How + Adj.,  e.  g.  How nice!;

exclamatory sentences, e. g. I love salgade!).
- Negación (negative sentences with not, never, non (Adj.), nobody, nothing; Non

(+ negative tag)).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).
- Expresión do tempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple

present); futuro (going to; will).
- Expresión  do  aspecto:  puntual  (simple  tenses);  durativo  (present  and  past

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo
(start -ing); terminativo (finish -ing).

- Expresión  da  modalidade:  factualidade  (declarative  sentences);  capacidade
(can);  posibilidade  (may);  necesidade  (must;  need);  obriga  (have  (got)  to;
imperative); permiso (can; may); intención (going to; will).

- Expresión  da  existencia  (there  is/are);  a  entidade  (nouns  and  pronouns,
articles, demonstratives); a calidade ((very+) Adj.).

- Expresión  da  cantidade (singular/plural;  cardinal  numerals  up to  four  digits;
ordinal numerals up to two digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a)
little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough).

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance,
motion, direction, origin and arrangement).

- Expresión do tempo  (points (e. g. quarter  past  five);  divisions (e.  g.  half  an
hour,  summer),  and  indications  (e.  g.  now,  tomorrow  (morning))  of  estafe;
duration (e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); sequence
(first…then);  simultaneousness  (at  the  same  estafe);  frequency  (e.  g.
sometimes, on Sundays).

- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).

B5.4.Léxico oral  de alta frecuencia  (recepción e produción)  relativo a identificación

persoal;  vivenda,  fogar  e  contorna;  actividades  da vida  diaria;  familia  e  amizades;



traballo  e  ocupacións;  tempo  libre,  lecer  e  deporte;  viaxes  e  vacacións;  saúde  e

coidados físicos; educación e estudo; compras e actividades comerciais; alimentación

e restauración; transporte; lingua e comunicación; medio ambiente, clima e contorna

natural; e tecnoloxías da información e a comunicación.

3.5.- Mínimos esixibles por niveis.

   3.5.1.1.- 1º nivel
- Capta a idea global en textos orais e identifica algúns detalles específicos con axuda

de elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto.

- Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación de expresións que

aparecen nos contextos comunicativos habituais.

- Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de

comunicación predicibles.

- Le frases sinxelas presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares de

interese.

- Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade específica.

- Conta números ata o 10.

- Usa estratexias para aprender a aprender, como usar dicionarios visuais.  

- Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación coas outras persoas,

e mostra interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira.

   3.5.1.2.- 2º nivel
- Capta a idea global en textos orais e identifica algúns detalles específicos coa axuda
dos elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto.

- Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación de expresións que
aparecen nos contextos comunicativos habituais.

- Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de
comunicación predicibles.

- Le frases sinxelas presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares de
interese.

- Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade específica.

- Conta números ata o 10.

- Usa  estratexias  básicas  de  interacción,  como  pedir  axuda,  acompañar  á
comunicación con xestos, etc.  

- Participa e goza dos xogos e escenificacións axustando a súa actuación á relación
cos compañeiros e compañeiras.

- Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira.

- Recoñece algunhas manifestacións culturais presentes no mundo anglosaxón.



   3.5.1.3.- 3º nivel
-  Comprende  globalmente  e  extrae  información  específica  de  situacións  curtas  e
sinxelas coa visualización repetida do documento audiovisual.

- Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación e entoación da lingua estranxeira
en diferentes contextos comunicativos.

-  Recoñece  o  léxico  e  as  realizacións  lingüísticas,  identificando  palabras  e  frases
esenciais relacionadas co seu entorno máis cotián.

-  Participa  en interaccións  orais  dirixidas  sobre  temas coñecidos  en  situacións  de
comunicación predicibles.

- Le textos simples sobre temas coñecidos utilizando a información global e específica
no desenvolvemento dunha tarefa.

-  Escribe  textos  referidos  a  situacións  cotiás  próximas  á  experiencia  a  partir  de
modelos  de  diferentes  textos  sinxelos  para  transmitir  información  con  diversas
intencións comunicativas.

- Resolve problemas sinxelos sobre situacións familiares.

- Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira.

- Usa algunhas estratexias para aprender a aprender, como usar dicionarios bilingües
visuais.  

- Emprega estratexias sinxelas de planificación e comprobación do traballo realizado.

- Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre as persoas e a cultura
dos países onde se fala a lingua estranxeira.

   3.5.1.4.- 4º nivel
- Comprende  globalmente  e  extrae  información  específica  de  situacións  curtas  e
sinxelas coa visualización repetida do documento audiovisual.

-  Recoñece  o  léxico  e  as  realizacións  lingüísticas,  identificando  palabras  e  frases
esenciais relacionadas coa súa contorna máis cotiá.

- Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación e entoación da lingua estranxeira
en diferentes contextos comunicativos.

-  Participa  en interaccións  orais  dirixidas  sobre  temas coñecidos  en  situacións  de
comunicación predicibles.

- Le textos sinxelos sobre temas coñecidos utilizando a información global e específica
no desenvolvemento dunha tarefa.

-  Escribe  textos  referidos  a  situacións  cotiás  próximas  á  experiencia   a  partir  de
modelos   de  diferentes  textos  sinxelos  para  transmitir  información  con  diversas
intencións comunicativas.

- Aplica nocións e conceptos científicos básicos para entender o mundo que lles rodea.

- Resolve problemas sinxelos sobre situacións familiares.



- Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira.

- Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo para solucionar problemas
de comunicación.

- Respecta as normas básicas de intercambio como escoitando e mirando a quen fala,
respectando o turno de palabra.

- Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras persoas e
mostra curiosidade e interese cara ás persoas que falan a lingua estranxeira.

- Utiliza estratexias sinxelas de planificación e comprobación do traballo realizado.

- Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre as persoas e a cultura
dos países onde se fala a lingua estranxeira.

   3.5.1.5.- 5º nivel
-  Comprende  globalmente  e  extrae  información  específica  de  situacións  curtas  e
sinxelas coa visualización repetida do documento audiovisual.

- Escoita  e  entende  secuencias  de  instrucións  ou  direccións  sinxelas,  dadas  polo
profesorado ou un medio mecánico.

- Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, entoación e acentuación en diferentes
contextos.

- Usa  estruturas  básicas  propias  da  lingua  estranxeira  en  diferentes  contextos
comunicativos de forma significativa.

- Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interese.

- Escribe en lingua estranxeira a partir de modelos traballados previamente.

- Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación.

- Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para contrastar e comprobar
información.

- Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira.

- Emprega estratexias para aprender a aprender, como empregar dicionarios bilingües
e monolingües.

- Respecta  as  normas básicas  de intercambio  como escoitar  e  mirar  a  quen fala,
respectando a quenda de palabra.

- Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira.

- Goza de forma autónoma da lectura de textos axeitados á súa idade manifestando
unha actitude positiva cara á lectura.

- Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre as persoas e a cultura
dos países onde se fala a lingua estranxeira.

- Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira.

   3.5.1.6.- 6º nivel



-  Comprende  globalmente  e  extrae  información  específica  de  situacións  curtas  e
sinxelas coa visualización repetida do documento audiovisual.

- Escoita  e  entende  secuencias  de  instrucións  ou  direccións  sinxelas,  dadas  polo
profesorado ou un medio mecánico.

- Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, entoación e acentuación en diferentes
contextos.

- Usa  estruturas  básicas  propias  da  lingua  estranxeira  en  diferentes  contextos
comunicativos de forma significativa.

- Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interese.

- Le textos diversos sobre temas de interese.

- Escribe en lingua estranxeira a partir de modelos traballados previamente.

- Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación.

- Recoñece o proceso da experimentación científica.

- Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para contrastar e comprobar
información.

- Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira.

- Emprega estratexias para aprender a aprender, como empregar dicionarios bilingües
e monolingües.

- Participa  en  interaccións  orais  dirixidas  sobre  temas  coñecidos  en situacións  de
comunicación predicibles.

- Respecta  as  normas básicas  de intercambio  como escoitar  e  mirar  a  quen fala,
respectando a quenda de palabra.

- Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras persoas e
mostra curiosidade e interese cara as persoas que falan a lingua estranxeira.

- Goza de forma autónoma da lectura de textos axeitados á súa idade manifestando
unha actitude positiva cara á lectura.

- Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre as persoas e a cultura
dos países onde se fala a lingua estranxeira.

3.6.- Metodoloxía.
   3.6.1.-Metodoloxía didáctica.

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes:

-O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos
previos.

-A aprendizaxe a nivel de competencias.



-As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do
alumnado e facilitan a aprendizaxe.

-Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes.

-A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade.

-Considerar  o  progreso  pero  tamén  o  erro  como  algo  natural  no  proceso  de
aprendizaxe. 

-A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor
importante para asegurar a calidade da aprendizaxe.

-A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos
alumnos.

-Unha aprendizaxe permanente. 

3.6.2.- Materiais e recursos didácticos.
Disponse dos seguintes recursos materiais e dixitais:

-En 1º e 2º de Primaria, os nenos/as traballan  co  Class BookAmazing Rooftops   e
dando a posibilidade de traballar diferentes contidos transversais ou outros proxectos
en paralelo.

-En 3º e 4, o libro de texto utilizado é Amazing Rooftops de Oxford University Press. O
alumno dispón do Class Book. Tamén dispón do Activity book, con práctica adicional
para cada lección do Class Book. A maiores, botaremos man de plataformas como a
aula virtual do centro, recursos como Genially e “Book Creator”.

-En 5º e 6º cursos, o alumnado só ten o  Activity Book  xa que estes niveis están a
participar no proxecto EDIXGAL onde dispoñen de outros recursos dixitais; tomando
este  libro  de  actividades  como base  dos  contidos  principais  do  currículo  según  a
LOMCE.

Os recursos multimedia mencionados: iPack e a web Oxford Premium, xunto cos libros
dixitais: Dixital Class Book, Dixital Activity Book, Project Zone, i-Progress Check e a
páxina www.oxfordplus.es, integran por completo o uso das TIC na aula, permitindo ós
profesores adoptar as mellores solucións dixitais de acordo ó alumnado ou ó centro no
que se desenvolve o ensino.

3.6.3.- Actividades.

 Actividades de inicio de lección

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos mediante xogos orais e
lingüísticos,  intercambios  comunicativos  con  soporte  de  flashcards,  pósters,
cancións, etc.

 De desenvolvemento da lección

http://www.oxfordplus.es/


Diferentes  tipos  de  actividades  que  apelan  ás  intelixencias  múltiples.  Estas
actividades son: 

 O  vocabulario  relacionado  cos  diversos  campos  conceptuais  que  se

desenvolven (Vocabulary).
 A lectura e comprensión de textos (Reading).

 As estruturas gramaticais (Grammar).

 Os sons estudados (Pronunciation).

 A comprensión  e  a  expresión  oral  da  lingua  en  tódalas  súas  vertentes

(Listening and Speaking).
 A comprensión e a expresión escrita (Writing).

 De reforzo e ampliación

As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

 Liveworksheets de diferentes niveis e contidos.

 Worksheets:  actividades de reforzo,  extensión e consolidación baseadas

nas  diferentes  seccións  estudadas  na  unidade: grammar,  vocabulary,
festivals, story, literacy worksheets.

 As actividades propostas no Activity Book.

 De desenvolvemento de competencias clave

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ao desenvolvemento dunha
ou varias competencias básicas, entre as que se incluirían: 

 Brainstorming

 Role-plays

 Actividades interactivas

 Actividades baseadas en distintos soportes

 Actividades de investigación ou estudos de casos

 Interpretacións de datos, gráficas, etc. 

 Textos culturais, cancións, rimas, etc.

 Actividades nas que se traballan as emocións

 De avaliación

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo 
continuado dos alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e 
comprobación da realización de actividades como: 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de 
avaliación (listening, reading, writing, speaking)

Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en 
estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas. Fichas 
interactivas de autocorreción, actividades de investigación usando diversos medios
telemáticos.



 Complementarias

Este tipo de actividades entre as que se incluirán: saídas culturais, asistencia a
obras  de  teatro  en  inglés,  conmemoración  de  festividades  características  da
sociedade  anglosaxona  etc.,  serán  deseñadas  polo  equipo  de  profesores  do
departamento de inglés tendo en conta a situación que estamos a vivir  nestes
momento.

3.6.4.- Organización de tempos, agrupamentos e espazos.

Á hora de realizar as tarefas, completar actividades, proxectos, etc. a organización dos
alumnos realízase en función do tipo de interacción que se dá nese momento na aula,
vaise a traballar en parellas ou grupos tendo en conta a situación COVID.

Sen  embargo,  os  profesores  poden  aplicar  actividades  e  proxectos  que  inclúen
diferentes ambientes, tales como o contexto familiar para favorecer unha aprendizaxe
do alumnado.

Estes espacios poderán ser usados para diversas actividades
Polo tanto, a pesar de que sabemos que a aula deixou de ser o único lugar onde se
imparte unha materia e de que todos os centros educativos contan cunha serie de
recursos espaciais, materiais e virtuais, que se poden empregar para impartir a área:
 Laboratorio de idiomas

 Aula virtual 

 Sala de informática 

 Biblioteca

 Patio

Ten un papel moi importante a incorporación das TIC na educación, proporcionando
diversos recursos materiais que ofrecen ao profesor a posibilidade de deseñar súas
clases de forma personalizada e axustándose ás necesidades de cada momento:
 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...) 

 Pantalla Dixital Interactiva

 Conexión a Internet (WiFi, outros...)

 Dispositivo electrónico.

3.6.5.- Medidas de atención á diversidade.

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo con 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 estabelecidos.
Do mesmo xeito,  debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos
máis capaces ou receptivos. A atención á diversidade debe ser sempre realizada en
ambas   direccións.  Así,  constantemente  se  deberá  abordar  estas  diferenzas,
presentando as mesmas actividades de formas diferentes das actividades propostas



no  libro  do  alumno  e  no  caderno.  Os  profesores  deben  escoller  a  quen  dirixir  e
propoñer  algunhas  actividades  ou  outras  e  deberán  ser  consciente  en  tódolos
momentos destas diferenzas,  non só na hora de avaliar,  senón tamén na hora de
ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe.

É esencial ofrecer actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención
individualizada aos alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. No
noso proxecto se inclúen ideas en tódalas leccións para que o profesor responda as
diversas situacións que xurden na aula.

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  as  necesidades  destes  alumnos  para  permitir
alcanzar o máximo do seu potencial.

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as
medidas de reforzo necesarias para facilitar 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,  se  tomarán 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 en materiais considerados como tales. 

3.7.- Avaliación.

A  avaliación  por  competencias permite  avaliar  tanto  o  logro  dos  obxectivos  da
materia  coma o  grao  de  adquisición  das  Competencias  clave.  Uns  criterios  están
ligados  expresamente  a  conceptos,  e  outros,  preferentemente  a  procedementos  e
actitudes.

A avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos que
identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o
caso). Haberá outras avaliacións, como a  inicial  (non clasificada) e a final e, sobre
todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante todo o proceso de ensino-



aprendizaxe,  inmersa  nel,  e  que  insiste,  polo  tanto,  no  carácter  orientador  e  de
diagnóstico do ensino.

3.7.1.- Procedementos de avaliación.

A avaliación formativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é
dicir, tomaranse en consideración tódalas producións para o desenvolvemento, tanto
de carácter individual como de grupos ou parellas ( no caso de que isto se poda levar
a cabo tendo en conta as medidas de distanciamento social e seguridade): traballos
escritos,  presentacións  orais  e  debates,  actividades  de clase,  lecturas  e  resumos,
investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e autoavaliación entre
outros.

A avaliación  sumativa, as probas escritas trimestrais e as de recuperación. En todo
caso, os procesos de avaliación serán variados,  de forma que poidan adaptarse a
flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

O  currículo  tamén  establece  uns  criterios  de  avaliación e  uns  estándares  de
aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución
dos obxectivos  do curso.  Con respecto á avaliación por  competencias,  dado que
estes son moi xenéricos, usamos os chamados indicadores.

3.7.2.- Recursos de avaliación.
3.7.2.1.- Criterios de avaliación.

      3.7.2.1.1.- 1º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

- B1.1.  Comprender  o  sentido  xeral  dos  textos  orais  propios  da  súa  idade
emitidos cun ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por medios
técnicos que non distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio visual que
axude á comprensión.

- B1.2.  Comprender  preguntas  e informacións  relativas  á  información persoal
moi  básica  así  como  instrucións  e  peticións  elementais  relativas  ó
comportamento na aula. 

- B1.3.  Facer  hipóteses  sobre  o  posible  sentido  dun  texto  apoiándose  nos
elementos  paraverbais  moi  evidentes  e  en  situacións  de  comunicación  moi
familiares. 

- B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos.

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

- B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata usando
expresións e frases moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas
ou enlazadas con conectores básicos. 

- B2.2.  Participar  de  maneira  simple  e  comprensible  nas  conversacións  que



requiran  un  intercambio  directo  de  información  sobre  temas moi  familiares,
aínda que ás veces a pronunciación non sexa moi clara e poida provocar malos
entendidos. 

- B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en
textos moi breves e sinxelos e nos que o tema tratado e o tipo de texto resulten
moi familiares, e conteñan apoio visual en soporte papel ou dixital. 

- B3.2.  Utilizar  as  estratexias  básicas  de  hipóteses  para  a  comprensión  do
sentido xeral e a identificación da información esencial do texto. 

- B3.3.  Discriminar  patróns  gráficos  e  recoñecer  os  significados  e  intencións
comunicativas  elementais  relacionadas  coas  convencións  ortográficas  máis
básicas que expresan pausas e exclamacións. 

- B3.4.  Ler  en  voz  alta  textos  moi  breves,  moi  elementais  e  previamente
traballados oralmente, mostrando unha entoación e pronunciación adecuadas.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

- B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, compostos de
frases  simples  illadas,  utilizando  con  razoable  corrección  as  convencións
ortográficas máis elementais e os principais signos de puntuación, para falar de
si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e dos aspectos da súa vida cotiá,
en situacións familiares e predicibles.

- B4.2.  Utilizar  as  estratexias  básicas  máis  adecuadas  para  a  produción  de
textos escritos moi sinxelos e elementais. 

- B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir
con razoable corrección palabras  e frases curtas que utiliza  normalmente ó
falar, pero non necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

- B5.1. O seu uso comunicativo. 

- B5.2. Iniciar e terminar as interaccións adecuadamente. 

- B5.3.  Obter  e  dar  información  básica  persoal,  sobre  a  súa  contorna  máis
inmediata e na situación de comunicación propia da aula. 

- B5.4.  Expresar  nocións  moi  básicas  e  elementais  relativas  ó  tamaño,
cantidade, posesión, número, calidades físicas, forma e cor. 

- B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos.

- B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo. 

- B5.7.  Utilizar  adecuadamente  as estruturas morfosintácticas  máis básicas e
frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 



- B5.8.  Recoñecer  estruturas  sintácticas  básicas  e  os  seus  significados
asociados. 

- B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. ex., enlazar palabras ou grupos
de palabras con conectores elementais coma “e”/”ou”). 

- B5.10.  Mostrar  un  control  limitado  dun  conxunto  de  estruturas  gramaticais
sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado.

- B5.11.  Comprender  e  utilizar  o  léxico  propio  do  nivel  nos  contextos
comunicativos sinxelos. 

- B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi elemental de léxico de
alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais, moi familiares e
concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e intereses.

                3.7.2.1.2.- 2º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

- B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade emitidos
con ritmo discursivo lento, con claridade e de viva voz ou por medios técnicos
que non distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio visual que axude á
comprensión.

- B1.2.  Comprender  preguntas  e informacións  relativas  á  información persoal
básica, instrucións elementais e peticións relativas ao comportamento na aula.

- B1.3.  Facer  hipóteses  sobre  o  posible  sentido  dun  texto  apoiándose  en
elementos paraverbais evidentes e en situacións de comunicación familiares.

- B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos.

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

- B2.1.  Falar  de  si  mesmo/a  e  das  persoas  da  súa  contorna  inmediata,  de
lugares e obxectos, así como de expresar os seus gustos e intereses, usando
expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou
enlazadas con conectores básicos (and/or).

- B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un intercambio directo
de  información  en  áreas  de  necesidade  inmediata  ou  sobre  temas  moi
familiares,  aínda  que  en ocasións  a  pronuncia  non  sexa tan  clara  e  poida
provocar confusións lingüísticas.

- B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e
de uso diario.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos



- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en
textos simples e breves relacionados con temas familiares e de interese para o
alumnado, que contan con apoio visual.

- B3.2.  Utilizar  e  aplicar  as  estratexias  básicas  máis  adecuadas  para  a
comprensión do sentido xeral, a e as ideas principais do texto.

- B3.3.  Discriminar  patróns  gráficos  e  recoñecer  os  significados  e  intencións
comunicativas básicas relacionadas coas convencións ortográficas básicas que
expresan pausas, exclamacións e interrogacións.

- B3.4.  Ler  en  voz  alta  textos  moi  breves,  moi  elementais  e  previamente
traballados oralmente, amosando unha entoación e pronuncia adecuadas.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

- B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples illadas,
nun  rexistro  neutro,  utilizando  con  razoable  corrección  as  convencións
ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo, da
súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións
familiares e predicibles.

- B4.2.  Utilizar  as  estratexias  básicas  máis  adecuadas  para  a  produción  de
textos escritos.

- B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir
con razoable corrección palabras curtas que utiliza normalmente ao falar, pero
non necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

- B5.1.  Identificar  aspectos  socioculturais  básicos  concretos  e  significativos  e
aplicar  os  coñecementos  adquiridos  sobre  estes  a  unha  comprensión
adecuada do texto.

- B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades
individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo.

- B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.

- B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna máis inmediata e
na situación de comunicación propia da aula.

- B5.5.  Expresar  nocións  moi  básicas  e  elementais  relativas  a  tamaño,
cantidade, posesión, número calidades físicas, forma e cor.

- B5.6. Comprender e expresar a posesión.

- B5.7. Expresar e identificar os seus gustos.



- B5.8.  Utilizar  adecuadamente  as estruturas morfosintácticas  máis básicas e
frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.

- B5.9.  Recoñecer  estruturas  sintácticas  básicas  e  os  seus  significados
asociados.

- B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos
de palabras con conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas aos propósitos
comunicativos.

- B5.11.  Mostrar  un  control  limitado  dun  conxunto  de  estruturas  gramaticais
sinxelas e de modelos de oracións e frases dentro un repertorio memorizado.

- B5.12.  Comprender  e  utilizar  o  léxico  propio  do  nivel  en  contextos
comunicativos sinxelos.

- B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas
súas experiencias, necesidades e intereses.

- B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación.

- B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na
súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada..

                3.7.2.1.3.- 3º nivel

 Bloque 1.Comprensión de textos orais

- B1.1.  Comprender  o  sentido  xeral,  e  a  información  máis  relevante  en
interaccións  verbais con  estruturas  simples  e  léxico  de  uso  cotiá
conectados  cos  propios  intereses  e  coas  propias  experiencias  e
articulados  con  claridade e lentamente transmitidos de  viva  voz ou por
medios técnicos que non distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual
correspondente.

- B1.2.  Coñecer  e  aplicar  as  estratexias  básicas  máis  adecuadas  para  a
comprensión do sentido xeral, e a información máis relevante do texto.

- B1.3.  Discriminar  patróns  sonoros,  rítmicos  e  de  entoación  básicos  nos
diferentes contextos comunicativos de forma significativa.

 Bloque 2. Produción detextos orais: expresión e interacción

- B2.1.  Falar  de  si  mesmo e das  persoas da  súa  contorna inmediata,  de
obxectos,  así  como  de  expresar  os  seus  gustos  e  intereses,  usando
expresións e frases sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou
enlazadas con conectores básicos(and/or).

- B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que requiran
un intercambio directo  de información en áreas de necesidade inmediata



ou  sobre temas  moi familiares, aínda que en  ocasións a pronuncia non
sexa tan clara e poida provocar confusións lingüísticas.

- B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos
e de uso diario.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais
en textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral
e de interese para o alumnado e conte con apoio visual en soporte papel
ou dixital.

- B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións
comunicativas  básicas  que  expresen  pausas,  exclamacións,  e
interrogacións.

- B3.3. Coñecer as estratexias básicas máisadecuadas para a comprensión
do sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

- B4.1.  Escribir  textos sinxelos  seguindo un  modelo  dado,  compostos  de
frases  simples  illadas,  nun  rexistro  neutro,  utilizando  con  razoable
corrección asconvencións ortográficas e osprincipais 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.  Aplicar  patróns  gráficos  e  convencións  ortográficas  básicaspara
escribir  con razoable  corrección frases curtas que utiliza normalmente ao
falar, cunha ortografía aceptable.

- B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural

- B5.1.  Identificar  aspectos  socioculturais  básicose  significativos  e  aplicar
progresivamente  os  coñecementos  adquiridos  sobre  estes  a  unha
comprensión adecuada dotexto.

- B5.2.  Amosar  curiosidade  pola  lingua  e  desexos  de  participar  en
actividades individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo.

- B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente.
- B5.4.  Obter  e  dar  información  básica  persoal,  a  súa  contorna  máis

inmediata e na situación de comunicación propia da aula.



- B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, posesión,
número, calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico.

- B5.6. Expresar a localización dos obxectos.
- B5.7. Expresar e identificar os seus desexos.
- B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e

frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.
- B5.9.  Recoñecer  asestruturas  sintácticas  básicas  e  os  seus  significados

asociados.
- B5.10.  Utilizar  estruturas  sintácticas  básicas(p.e.  enlazar  palabras  ou

grupos de palabras con conectores básicos como “e,ou”, adecuándoas aos
propósitos comunicativos.

- B5.11.  Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais
sinxelas  e  de  modelos  de  oracións  e  frases  dentro  dun  repertorio
memorizado.

- B5.12.  Comprender  e  utilizar  o  léxico  propio  do  nivel  en  contextos
comunicativos sinxelos.

- B5.13. Recoñecer  un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia
relativo a situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas
súas experiencias.

- B5.14. Distinguir a  función ou funcións  comunicativas do texto e os  seus
expoñentes máis habituais.

                3.7.2.1.4.- 4º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

- B1.1.  Comprender  a  idea  global  e a  información  máis  importante en textos
orais  moi breves con estruturas simples e  coñecidas  cun léxico de uso  cotiá
con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos.

- B1.2.  Coñecer  e  aplicar  as  estratexias  básicas  máis  adecuadas  para  a
comprensión do sentido xeral, e a información mais importante do texto.

- B1.3.  Discriminar  patróns  sonoros,  rítmicos  e  de  entoación  básicos  nos
diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

- B2.1. Interactuar en  situacións reais ou  simuladas  sinxelas  de  comunicación
sobre temas do seu interese, usando expresións e frases coñecidas e de uso
frecuente,  normalmente  illadas  ou  enlazadas  con  conectores  básicos
(and/or/then).

- B2.2.  Participar  de  forma  activa  e  cooperativa  en  situacións  funcionais  de
comunicación que requiran un intercambio directo de información. 

- B2.3. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación. 

- B2.4. Producir patróns  sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e
de uso diario.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos



- B3.1.  Identificar  o  tema  e  comprender  o  sentido  xeral  e  as  ideas  máis
importantes  en textos escritos  sinxelos  de temas previamente  traballados  de
forma oral e de interese para o alumnado, e conte con apoio visual en soporte
papel ou dixital. 

- B3.2. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do
sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

- B3.3.  Discriminar  patróns  gráficos  e  recoñecer  os  significados  e  intencións
comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e interrogacións. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos

- B4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, nun
rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas
e os principais signos de puntuación.

- B4.2.  Coñecer  e  aplicar  as  estratexias  básicas  máis  adecuadas  para  a
produción de textos escritos. 

- B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir
con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar,  cunha
ortografía aceptable.

- B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

- B5.1. Identificar  aspectos socioculturais e  sociolingüísticos básicos para unha
comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

- B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura. 

- B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente  en situacións reais  ou
simuladas en contextos dirixidos. 

- B5.4. Obter e dar información persoal, sobre o seu contorno máis inmediato en
situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula. 

- B5.5. Expresar noción sbásicas relativas a rutinas, tempo, vestimenta e prezo.

- B5.6. Expresar e identificar localización de persoas, de obxectos e de lugares.

- B5.7. Solicitar e comprender o permiso, o acordo, a información, a preferencia,
a axuda ou o desexo, a capacidade entre outras. 

- B5.8. Utilizar  adecuadamente as  estruturas  morfosintácticas para realizar as
funcións comunicativas propias do seu nivel. 

- B5.9.  Recoñecer  estruturas  sintácticas  básicas  e  os  seus  significados
asociados.

- B5.10.  Utilizar  estruturas  sintácticas  de  progresiva  dificultade  (p.  e.  enlazar
frases sinxelas con conectores básicos como and, or, then). 

- B5.11. Mostrar un control sobre un conxunto de estruturas gramaticais sinxelas
e de modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado. 



- B5.12.  Comprender  e  utilizar  o  léxico  propio  do  nivel  en  situacións
comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela.

- B5.13. 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…).

- B5.14. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a
situacións  cotiás  e  temas  habituais  e  concretos  relacionados  coas  súas
experiencias, intereses e próximos á súa idade.

                3.7.2.1.5.- 5º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

- B1.1.  Comprender  a  idea  global  e a  información  máis  importante en textos
orais  moi breves,  con estruturas simples e  coñecidas  cun léxico de uso  moi
frecuente e  conectados cos propios intereses e  coas propias experiencias  do
alumnado. 

- B1.2.  Coñecer  e  aplicar  as  estratexias  básicas  máis  adecuadas  para  a
comprensión do sentido xeral e a información mais importante do texto. 

- B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos
nos diferentes contextos comunicativos deforma significativa. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

- B2.1. Interactuar en  situacións reais ou  simuladas  sinxelas  de  comunicación
sobre  temas  do seu  interese,  usando  expresións  e  frases  feitas  de  uso
frecuente,  normalmente  illadas  ou  enlazadas  con  conectores  básicos
(and/or/then/but). 

- B2.2.  Participar  de  forma  activa  e  cooperativa  en  situacións  funcionais  de
comunicación que requiran un intercambio directo de información ou temas do
seu interese cunha pronuncia axeitada e empregando as convencións propias
do proceso comunicativo. 

- B2.3. Valorar a lingua estranxeira como instrumento de comunicación.

- B2.4. Producir patróns  sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e
de uso diario.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en
textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e cun
léxico  cotián de  interese  para o alumnado e que  conte  con apoio  visual  en
soporte papel ou dixital. 

- B3.2. Recoñecer as estratexias básicas  máis adecuadas para a  comprensión



do sentido xeral,e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

- B3.3.  Discriminar  patróns  gráficos  e  recoñecer  os  significados  e  intencións
comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións e interrogacións. 

- B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos ( punto e coma), así como os
símbolos frecuentes.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

- B4.1. Elaborar textos  sinxelos propios,  compostos de frases  simples  illadas,
utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os principais
signos de puntuación. 

- B4.2.Coñecer  e  aplicar  as  estratexias  básicas  máis  adecuadas  para  a
produción de textos escritos. 

- B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar actividades preelaboradas
polo persoal docente, realizar sinxelas presentacións e transmitir información.

- B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir
con razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar,  cunha
ortografía aceptable.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

- B5.1.  Identificar  aspectos  socioculturais  e  sociolingüísticos  básicos  e
significativos  e  aplicar  progresivamente  os  coñecementos  adquiridos  sobre
estes, a unha comprensión adecuada do texto oral e escrito. 

- B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura, interese en participar
en  actividades  tanto  individuais  como  grupais  con  actitude  de  respecto  e
cooperación. 

- B5.4. Iniciar e  rematar as interaccións adecuadamente  en situacións reais  ou
simuladas en contextos menos dirixidos. 

- B5.5.  Obter  e  dar  información  persoal  máis  detallada,  aparencia  física,
afeccións… en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula.

- B5.6. Expresarse en tempo presente e pasado simple, afirmativa e negativa, 1ª
e 3ª persoa…

- B5.7. Expresar nocións básicas relativas a accións cotiás, de lecer…

- B5.8. Expresar e identificar a existencia de seres vivos ou obxectos. 

- B5.9.  Describirse  fisicamente,  achegando  información  complementaria,  asi
mesmo/a ou a outra persoa. 

- B5.10. Expresar e comprender indicacións e ordes. 

- B5.11. Utilizar adecuadamente as  estruturas  morfosintácticas para realizar as
funcións comunicativas propias do seu nivel. 



- B5.12. Utilizar as estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar
frases  sinxelas  con  conectores(  and,  or,  then  but),  pero  adecuándoas  aos
propósitos comunicativos.

- B5.13.  Recoñecer  estruturas  sintácticas  básicas  e  os  seus  significados
asociados.

- B5.14. Mostrar un control dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de
modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado.

- B5.15.  Comprender  e  utilizar  o  léxico  propio  do  nivel  en  situacións
comunicativas sinxelas da vida da aula ou fóra dela.

- B5.16.Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a
situacións  cotiás  e  temas  habituais  e  concretos  relacionados  coas  súas
experiencias.

- B5.17. Comparar aspectos lingüísticos eculturais 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…).

- B5.18.  Indagar  a  realidade  plurilingüe  e  multicultural  das  familias  e  da  súa
contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, evitando os estereotipos.

                3.7.2.1.6.- 6º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

- 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
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. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

- 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 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 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.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- 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. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos

- 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. 

- B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas 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
predeseñadas polo persoal docente.

- B4.9.Usar  correctamente  o  dicionario  bilingüe,  biblioteca  de  aula  e  outros
materiais  de  consulta  para  a  elaboración  de  textos,  respectando  as  súas
normas de funcionamento.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

- B5.1.Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e
significativos,  sobre  a  vida  cotiá  (hábitos,  horarios,  actividades  ou
celebracións),  condicións de vida (vivenda, contorna),  relacións interpersoais
(familiares, de amizade ou escolares), comportamento (xestos habituais,  uso
da voz ou contacto físico) e convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar
os coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión adecuada do
texto.

- B5.2.Recoñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, concretos e
significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre estes a unha 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.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.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. 

- B5.8.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. 

- B5.9.Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou
simuladas en contextos menos dirixidos. 

- B5.10.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…). 

- B5.11.Indagar  a  realidade  plurilingüe  e  multicultural  das  familias  e  da  súa
contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, evitando os estereotipos.

- B5.12.Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na
súa contorna máis próxima.

- B5.13.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.

3.7.2.2.- Estándares de aprendizaxe.

3.7.2.1.1.- 1º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

- PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi
breves  e  sinxelos,  previamente  traballados,  emitidos  lentamente,  cunha
pronunciación ben articulada, e con apoios visuais que axuden á comprensión. 

- PLEB1.2.  Comprende  vocabulario  moi  elemental  e  sinxelo  sobre  temas
familiares acompañados de imaxes que os ilustran con claridade. 

- PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade,
gustos...) e a información igualmente básica sobre outras persoas. 

- PLEB1.4.  Segue  instrucións  e  comprende  peticións  relativas  á  vida escolar
máis básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar un lapis...).

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

- PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas



e ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a cunha pronunciación e
entoación comprensibles. 

- PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información nas conversacións
moi sinxelas e elementais.

- PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita atenta. 

- PLEB2.4.  Reproduce comprensiblemente  textos orais  moi  sinxelos e breves
aprendidos a través de xogos.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos
temas traballados. 

- PLEB3.2.  Comprende  a  idea  principal  dunha  historia  moi  elemental
acompañada de apoio visual e identifica as personaxes principais. 

- PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do título do
mesmo e das imaxes que o ilustran. 

- PLEB3.4.  Le en  voz  alta  textos  moi  breves,  moi  elementais  e  previamente
traballados de forma oral, con entoación e pronunciación comprensibles.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

- PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá. 

- PLEB4.2.  Escribe  pequenos  diálogos  ou  narracións  moi  sinxelas  e  breves
seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela. 

- PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con coherencia na
súa secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura. 

- PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando
borradores  nos  que  se  observa  a  reparación  da  ortografía  e  dos  outros
aspectos  relacionados  coa  secuencia  adecuada  das  frases  e  mesmo  a
pertinencia das ilustracións, se é o caso.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

- PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a
lingua  estranxeira  e  compáraos  cos  propios  mostrando  unha  actitude  de
apertura cara o diferente. 

- PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social. 

- PLEB5.3.  Participa  voluntariamente  nas  actividades  de  aula  e  mostra
curiosidade pola lingua e por coñecer aspectos socioculturais dos países onde
se fala. 

- PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía. 

- PLEB5.5. Pregunta e responde de modo comprensible sobre aspectos persoais
moi básicos e da súa contorna. 

- PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos.



- PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición, o acordo. 

- PLEB5.8.  Estrutura  adecuadamente  os  elementos  das  oracións,  mantén  a
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 

- PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas moi simples. 

- PLEB5.10.  Memoriza  rutinas  lingüísticas  básicas  e  moi  sinxelas  para,  por
exemplo, desenvolverse nas interaccións da aula. 

- PLEB5.11. Participa activamente nos xogos de letras, elaboración de glosarios
ilustrados, etc. 

- PLEB5.12. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario
para  participar  nas  interaccións  de  aula,  ler  textos  infantís  moi  sinxelos  e
escribir con léxico traballado previamente. 

                3.7.2.1.2.- 2º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

- PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi
breves, e moi sinxelos,  previamente traballados,  emitidos lentamente, cunha
pronuncia ben articulada, e con apoios visuais que axuden á comprensión.

- PLEB1.2.Comprende  vocabulario  básico  sobre  temas familiares  a  través de
apoio visual.

- PLEB1.3.   Comprende  preguntas  básicas  sobre  si  mesmo/a  e  dos  e  das
demais.

- PLEB1.4.  Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e
da súa contorna.

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

- PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas
e ensaiadas sobre temas moi próximos a un mesmo e dos e das demais cunha
pronuncia e entoación comprensibles.

- PLEB2.2.   Pregunta  e  responde  para  dar/obter  información  en  conversas
básicas.

- PLEB2.3.  Amosa unha actitude de escoita atenta.

- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e.
cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.

- PLEB2.5.   Amosa  unha  actitude  positiva  cara  á  aprendizaxe  dunha  lingua
estranxeira.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- PLEB3.1.    Comprende  palabras  e  frases  simples  en  textos  moi  sinxelos
relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral.

- PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de



apoio visual e identifica os e as personaxes principais.

- PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do título do
mesmo e das imaxes que o ilustran.

- PLEB3.4.  Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma
oral, con entoación e pronuncia comprensibles.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

- PLEB4.1.  Escribe  palabras  relacionadas  coa súa imaxe  e  a  súa  vida  cotiá
traballadas previamente de forma oral.

- PLEB4.2.  Escribe  pequenos  diálogos  ou  narracións  moi  sinxelas  e  breves
seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela.

- PLEB4.3.  Escribe  frases  moi  sinxelas,  organizadas  con  coherencia  na  súa
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura.

- PLEB4.4. Completa unha táboa con datos persoais básicos.

- PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando
borradores nos que se observa a reparación da ortografía e doutros aspectos
relacionados coa secuencia adecuada das frases e mesmo a pertinencia das
ilustracións, se é o caso.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

- PLEB5.1.  Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a
lingua  estranxeira  e  compáraos  cos  propios,  amosando  unha  actitude  de
apertura cara ao diferente.

- PLEB5.2.  Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social.

- PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e dos e
das demais.

- PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía.

- PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi próximos
á súa idade con imaxes ilustrativas que clarifican o seu significado.

- PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos demais
utilizando as fórmulas de cortesía básicas.

- PLEB5.7.  Expresa  e  identifica  a  posesión  referida  a  si  mesmo/a  e  a  unha
terceira persoa.

- PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta.

- PLEB5.9.  Estrutura  adecuadamente  os  elementos  das  oracións,  mantén  a
concordancia de número e usa correctamente os nexos máis básicos.

- PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples.

- PLEB5.11.  Memoriza  rutinas  lingüísticas  básicas  e  moi  sinxelas  para,  por
exemplo,  desenvolverse  nas  interaccións  de  aula  e  expresar  e  preguntar
cantidades.



- PLEB5.12. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios
ilustrados, dramatizacións etc.

- PLEB5.13. Expresa estados de ánimo elementais.

- PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario
para  participar  nas  interaccións  de  aula,  ler  textos  infantís  moi  sinxelos  e
escribir con léxico traballado previamente de forma oral.

- PLEB5.15.  Amosa  interese  por  comunicarse  na  lingua  estranxeira  nas
interaccións de aula.

- PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e elementais (gráficos, sintácticos,
léxicos) das linguas que coñece.

                3.7.2.1.3.- 3º nivel

 Bloque 1.Comprensión de textos orais

- PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en 
interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá.

- PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e presentacións 
breves, sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese, 
que conteñen imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu significado.

- PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais 
sinxelas.

- PLEB1.4. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas e conversas 
breves nas que participa que traten sobre temas familiares procedentes de 
diferentes medios de comunicación e da Internet.

- PLEB1.5. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas.

- PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como medio de aprendizaxe 
compartido. 

 Bloque 2. Produción de textos orais

- PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas 
e ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a e aos demais cunha 
pronuncia e entoación comprensibles.

- PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.

- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves  
aprendidos a través de xogos.

- PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos



- PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas 
traballados previamente de forma oral.

-
- PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual redundante e identifica os e as personaxes principais.
-
- PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira.

- PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora.

- PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou narracións da biblioteca de aula 
para a súa lectura guiada e respetando as súas normas de funcionamento.

- PLB3.6. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos 
textos escritos.

 Bloque 4. Produción detextos escritos

- PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral.

- PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e respetando a
estrutura gramatical coñecida.

- PLEB4.3.Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses.

- PLEB4.4.Completa un formulario en liña cos seus datos e dos e das demais 
(nome, apelido e idade...).

- PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en 
clase.

- PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa 
contorna inmediata de xeito elemental.

- PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha 
caligrafía axeitada para a súa idade.

- PLEB4.8.Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural



- PLEB5.1.Pregunta e responde para dar/obter información enconversas básicas
sobre si mesmo e sobre os demais.

- PLEB5.2.Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas.

- PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples con imaxes 
ilustrativas.

- PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de obxectos.

- PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus desexos.

- PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos.

- PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas simples.

- PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas.

- PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados, dramatizacións etc.

- PLEB5.10.Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario 
para participar nas interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa 
idade e escribir con léxico traballado previamente de forma oral.

- PLEB5.11.Participa de forma activa, cooperadora e respetuosa en intercambios
lingüísticos, en situacións rutineiras, reais ou simuladas a través de respostas 
verbais e non verbais.

- PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da súa propia contorna.

- PLEB5.13. Amosa interese por coñecer persoas que falan outras linguas e 
teñen outras culturas.

- PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais estranxeiros cos propios para 
avanzar no desenvolvemento dunha conciencia intercultural.

                3.7.2.1.4.- 4º nivel



 Bloque 1. Comprensión de textos orais

- PLEB1.1.  Comprende  o  sentido  global  e  a  información  mais  importante  de
textos orais,  con estruturas  coñecidas e léxico de  uso  cotiá  procedentes de
medios audiovisuais ou da Internet adecuados a súa idade. 

- PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións
coñecidas  en  textos  orais  sobre  temas  familiares  ou  do  seu  interese  e
expresados con claridade e que conten con apoio visual. 

- PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que
participa que traten  sobre temas familiares  procedentes  de  diferentes  medios
de comunicación e da Internet. 

- PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.

- PLEB1.5. Mostra interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da
mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación.

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

- PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e
elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese,
sobre  persoas  da  súa  contorna  inmediata  cunha  pronuncia  e  entoación
comprensibles. 

- PLEB2.2.  Pregunta  e  responde  para  dar/obter  información  en  interaccións
cotiás.

- PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves. 

- PLEB2.5.  Manifesta  interese  e  respecto  polas  apartacións  dos  seus
compañeiros/as.

- PLEB2.8.  Amosa  unha actitude positiva  polo  uso da lingua  estranxeira  nas
diferentes situacións comunicativas.

- PLEB2.9.  Domina  progresivamente  aspectos  fonéticos,  do  ritmo,  da
acentuación e  da entoación  da  lingua estranxeira para a produción de textos
orais.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- PLEB3.1.  Comprende  frases  simples  escritas,  relacionadas  cos  temas
traballados previamente de forma oral. 

- PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de
apoio  visual,  acorde  á  súa  idade  procedente  dos  medios  de  comunicación
adaptados á súa competencia lingüística. 

- PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. 

- PLEB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca
de aula para a súa lectura autónoma acordes a súa idade e intereses.

- PLB3.5.  Iníciase  progresivamente  no  uso  autónomo  de  estratexias  de



comprensión lectora.

- PLB3.6.  Formula  hipóteses  sobre  o  texto  a  partir  de  elementos  icónicos  e
títulos que o acompañan,e compróbaas.

- PLEB3.7.Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

- PLEB3.9. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos
textos escritos.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

- PLEB4.1. Escribe frases  sinxelas relacionadas  con temas da  súa  vida  cotiá
traballadas previamente de forma oral. 

- PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respetando
a estrutura gramatical coñecida. 

- PLEB4.3. Escribe  textos  sinxelos,  organizados  con  coherencia  na  súa
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións
de relación interpersoal. 

- PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus datos persoais e dos e das
demais. 

- PLEB4.7. Produce textos escritos significativos, en soporte papel ou dixital, de
forma individual ou en parella seguindo o modelo traballado.

- PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado asTIC para a produción de textos sinxelos.

- PLEB4.9.  Presenta  os  seus  textos con  caligrafía  clara  e  limpeza:  evitando
riscos, inclinación de liñas,etc.

- PLEB4.10.  Amosa interese por utilizar  a  lingua estranxeira escrita de  forma
correcta en situacións variadas atendendo á súa corrección ortográfica.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

- PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a
lingua  estranxeira  e  compáraos  cos  propios,  amosando  unha  actitude  de
apertura cara o diferente. 

- PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura.

- PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

- PLEB5.4.  Pregunta  e  responde  de  xeito  comprensible  en  actividades  de
aprendizaxe cotiás en distintos contextos.

- PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día,
prezos, vestimentas…

- PLEB5.6.  Pregunta  e  responde  de  xeito  comprensible  sobre  a  localización
(obxectos, espazos,seres vivos…).

- PLEB5.7.  Pregunta  e  responde  de  xeito  comprensible  sobre  o  permiso,  o
acordo, a preferencia, desexo ou a capacidade.

- PLEB5.8. Estrutura  adecuadamente  os  elementos  das  oracións,  mantén  a



concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 

- PLEB5.9.  Diferencia  preguntas  e  respostas  moi  simples,  así  como  as  que
achegan información. 

- PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas  para desenvolverse nas  interaccións
habituais. 

- PLEB5.12.Compara aspectos  lingüísticos e  culturais das  linguas que  coñece
para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través
de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.

- PLEB5.  13.Comprende e  usa adecuadamente o  vocabulario  necesario  para
participar nas  interaccións de aula  ou  fóra  da aula, le textos próximos á  súa
idade e escribe con léxico traballado previamente. 

                3.7.2.1.5.- 5º nivel

 Bloque 1. Comprensión de textos orais

- PLEB1.1.  Comprende  o  sentido  global  e  a  información  máis  importante  de
textos orais,  con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa
idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet. 

- PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións
coñecidas  en  textos  orais  sobre  temas  do  seu  interese,  expresados  con
claridade e que conten con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

- PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que
participa que traten  sobre temas familiares  procedentes de diferentes  medios
de comunicación e da Internet. 

- PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.

- PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas intervencións orais e alleas en prol
da mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación.

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

- PLEB2.1. Participa  de  forma  activa  en  situacións  reais  ou  simuladas  de
comunicación,  previamente  preparadas  e  ensaiadas,  sobre  temas  do  seu
interese,  sobre  persoas  da  súa  contorna  inmediata,  cunha  pronuncia  e
entoación comprensibles. 

- PLEB2.2.  Pregunta  e  responde  para  dar/obter  información  en  interaccións
cotiás habituais.

- PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

- PLEB2.4. Produce textos orais propios,  sinxelos e breves utilizando distintos
soportes multimedia.

- PLEB2.5.Recorda  as ideas  principais  dun  texto  escoitado  e  fai  un  resumo
breve sobre o mesmo.

- PLEB2.6.  Manifesta  interese  e  respecto  polas  opinións  dos  seus



compañeiros/as.

- PLEB2.7. Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna como elemento
enriquecedor.

- PLEB2.8.  Comeza  a  utilizar  correctamente  e  progresivamente  aspectos
fonéticos  básicos,  do  ritmo,  da  acentuación  e  da  entoación  da  lingua
estranxeira para a produción de textos orais comprensibles.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- PLEB3.1. Comprende información básica escrita en notas, tendas e medios de
transporte, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral. 

- PLEB3.2.  Comprende  a  idea  principal  dun  texto  escrito  sinxelo,  con  apoio
visual, procedente dos medios de comunicación adaptados á súa competencia
lingüística e acorde coa súa idade. 

- PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 

- PLEB3.5. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca
da  aula  para  a  súa  lectura  autónoma,  acordes  á  súa  idade  e  intereses
respetando as súas normas de funcionamento.

- PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas a partir de elementos icónicos e títulos que
o acompañan e compróbaas.

- PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

- PLEB3.8. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos
textos escritos.

- PLEB3.9.  Amosa  interese  pola  corrección,  ortografía  básica,  puntuación  e
presentación dos textos escritos.

 Bloque 4. Produción de textos escritos

- PLEB4.1. Elabora textos  sinxelos relacionados  con temas da  súa  vida  cotiá,
experiencias e actividades na aula, traballados previamente de forma oral. 

- PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir de modelos, respetando a estrutura
gramatical coñecida e as normas ortográficas básicas. 

- PLEB4.3. Escribe  textos  sinxelos,  organizados  con  coherencia  na  súa
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura propios de situacións
de relación interpersoal. 

- PLEB4.4. Amosa  interese  polo  uso  guiado  das  TIC para  producir  textos  e
presentacións e transmitir información escrita.

- PLEB4.6.  Produce  mensaxes escritas breves: notas e avisos, instrucións ou
normas, cartas, felicitacións...

- PLEB4.7. Produce textos escritos significativos, en soporte papel ou dixital, de
forma individual ou en parella seguindo o modelo traballado.

- PLEB4.8.  Uso  do dicionario bilingüe e  doutros  materiais de  consulta  para a
elaboración de textos.



- PLEB4.9.  Presenta  os  seus  textos con  caligrafía  clara  e  limpeza:  evitando
riscos, inclinación de liñas,etc.

- PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira escrita de forma correcta en situacións
variadas atendendo á súa corrección.

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

- PLEB5.1.Identifica  aspectos básicos da  vida  cotiá dos países  onde  se fala a
lingua  estranxeira  e  compáraos  cos  propios,  amosando  unha  actitude  de
apertura cara o diferente. 

- PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura.

- PLEB5.3. Participa  en  actividades  de  aprendizaxe  individuais  e  colectivas,
respeta as ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 

- PLEB5.4. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.

- PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple,
a afirmación e a negación…

- PLEB5.6. Expresa, identifica e distingue actividades variadas de rutina, lecer…

- PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o que hai nela, compara dúas
ilustracións e identifica as diferenzas,entre outras.

- PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu aspecto físico, gustos,  afeccións…
de si mesmo/a e doutra persoa. 

- PLEB5.9. Expresa e distingue as indicacións para chegar a un lugar, así como
as instrucións dentro e fóra da aula. 

- PLEB5.10.  Diferencia preguntas e respostas  moi  simples,  así  como  as que
achegan información. 

- PLEB5.11.  Estrutura  adecuadamente  os  elementos  das oracións,  mantén a
concordancia de número e persoa, e usa correctamente os nexos básicos. 

- PLEB5.12. Memoriza  rutinas  lingüísticas  coñecidas  para  desenvolverse  nas
interaccións dentro e fóra da aula. 

- PLEB5.14.Comprende  e  usa  adecuadamente  o  vocabulario  necesario  para
participar nas  interaccións da aula ou  fóra  da aula, le textos próximos á  súa
idade e escribe con léxico traballado previamente.

- PLEB5.15.Compara aspectos  lingüísticos e  culturais das  linguas que  coñece
para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través
de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.

- PLEB5.16.Establece similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula ou na
súa contorna máis próxima.

- PLEB5.17.Valora as linguas como instrumento de comunicación, para aprender
e acercarse a outras culturas.

                3.7.2.1.6.- 6º nivel



 Bloque 1. Comprensión de textos orais

- PLEB1.1.Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que
lle interesan. 

- PLEB1.2. Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións,
indicacións ou outro tipo de información.

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

- PLEB1.4.Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible que ten lugar na súa
presenza.

- PLEB1.5.Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que
participa, que traten sobre temas familiares.

- PLEB1.6.  Comprende  as  ideas  principais  de  presentacións  sinxelas  e  ben
estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese a condición de que
conte con imaxes e ilustracións e se fale de maneira lenta e clara.

- PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o esencial e distingue os cambios de
tema de programas de televisión ou doutro material audiovisual e multimedia
dentro da súa área de interese ou nos que se informa sobre actividades de
lecer.

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

- PLEB2.1.Fai  presentacións  breves  e  sinxelas,  previamente  preparadas  e
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese usando estruturas sinxelas e
cunha pronuncia e entoación comprensible.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- PLEB3.1.Comprende instrucións, indicacións, e información básica. 

- PLEB3.2.Comprende información esencial e localiza información específica en
material informativo sinxelo. 

- PLEB3.3.Comprende correspondencia breve e sinxela que trate sobre temas
familiares. 

- PLEB3.4.Comprende o esencial  e os puntos principais  de noticias breves e
artigos de revistas que traten temas que lle sexan familiares ou sexan do seu
interese.

- PLB3.5.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.

- PLEB3.6.Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos (p. e. punto,
coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤).

 Bloque 4. Produción de textos escritos

- PLEB4.1.Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais. 

- PLEB4.2.Escribe correspondencia persoal breve e simple na que dá as grazas,



felicita a alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da
súa contorna inmediata e fai preguntas relativas a estes temas. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

- PLEB5.1. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas
que participa que traten sobre temas familiares.

- PLEB5.2.Desenvólvese en transaccións cotiás. 

- PLEB5.3.Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos nas que se
establece contacto social.

- PLEB5.4.Participa nunha entrevista,  p.  e.  médica nomeando partes do corpo
para indicar o que lle doe.

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

3.7.2.3.- Rúbrica de avaliación de competencias.
3.7.2.3.1.- 1º nivel

1. Competencia en comunicación lingüística (CL)

Indicadores

CL1. ESCOITAR

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas familiares e de 
interese. 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, sobre temas familiares e
de interese 

CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica algúns detalles específicos 
con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación de 
expresións que aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

CL2. FALAR

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira axeitada os elementos 
lingüísticos e paralingüísticos apropiados.

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa entoación e 
pronuncia axeitadas.  

CL2.3. Participa en representacións sinxelas.

CL3. CONVERSAR

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre temas coñecidos en 
situacións de comunicación predicibles.

CL4. LER

CL4.1. Le palabras presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares e 
de interese. 



CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de forma oral sobre temas 
familiares de interese. 

CL5. ESCRIBIR

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha finalidade específica. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade específica.

2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT)

Indicadores

CMCT1. Conta números ata o 10.

CMCT2. Resolve problemas sinxelos.

CMCT3. Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa vida das persoas.

3. Competencia dixital (CD)

Indicadores

CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira.

4. Aprender a aprender (AA)

Indicadores

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar dicionarios visuais.  

AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como captar a idea global en textos 
orais coa axuda dos elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como pedir axuda, acompañar á 
comunicación con xestos, etc.   

5. Competencias sociais e cívicas (SC)

Indicadores

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións axustando a súa actuación á 
relación cos compañeiros e compañeiras. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación coas outras 
persoas. 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)

Indicadores

SIEE1. Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira. 

SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender mellor.

7. Conciencia e expresións culturais (CEC)



Indicadores

CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais presentes no mundo 
anglosaxón. 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas.

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.

CEC4. Participa e goza dos xogos e escenificacións.

                3.6.2.3.2.- 2º nivel

1. Competencia en comunicación lingüística (CL)

Indicadores

CL1. ESCOITAR

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas familiares e de 
interese. 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, sobre temas familiares e
de interese 

CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica algúns detalles específicos 
coa axuda dos elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación de 
expresións que aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

CL2. FALAR

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira axeitada os elementos 
lingüísticos e paralingüísticos apropiados.

CL2.2. Recita toadas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa entoación e 
pronuncia axeitadas.  

CL2.3. Participa en representacións sinxelas.

CL3. CONVERSAR

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre temas coñecidos en 
situacións de comunicación predicibles.

CL4. LER

CL4.1. Le palabras presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares e 
de interese. 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de forma oral sobre temas 
familiares de interese. 

CL5. ESCRIBIR

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha finalidade específica. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade específica.

2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT)



Indicadores

CMCT1. Conta números ata o 10.

CMCT2. Resolve problemas sinxelos.

CMCT3. Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa vida das persoas.

CMCT4. Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos para entender o mundo 
que os rodea.

CMCT5. Identifica algunhas especies de seres vivos.

CMCT6. Identifica características das diferentes etapas da vida das persoas.

3. Competencia dixital (CD)

Indicadores

CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira.

4. Aprender a aprender (AA)

Indicadores

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar dicionarios visuais.  

AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como captar a idea global en textos 
orais coa axuda dos elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como pedir axuda, acompañar á 
comunicación con xestos, etc.   

5. Competencias sociais e cívicas (SC)

Indicadores

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións axustando a súa actuación á 
relación cos compañeiros e compañeiras. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación coas outras 
persoas. 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)

Indicadores

SIEE1. Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira. 

SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender mellor.

7. Conciencia e expresións culturais (CEC)

Indicadores

CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais presentes no mundo 
anglosaxón. 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas.



CEC3. Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.

CEC4. Participa e goza dos xogos e escenificacións.

                3.7.2.3.3.- 3º nivel

1. Competencia en comunicación lingüística (CL)

Indicadores

CL1. ESCOITAR

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións lingüísticas, identificando palabras e 
frases esenciais relacionadas co seu entorno máis cotián.

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación e entoación da lingua 
estranxeira en diferentes contextos comunicativos.

CL1.3. Capta o sentido global en textos orais sobre temas familiares e de interese.

CL1.4. Identifica informacións específicas en textos orais sobre temas familiares e 
de interese.

CL1.5. Comprende globalmente e extrae información específica de situacións curtas
e sinxelas coa visualización repetida do documento audiovisual.

CL2. FALAR

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira axeitada os elementos 
lingüísticos e paralingüísticos apropiados.

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa entoación e 
pronuncia axeitadas.  

CL2.3. Participa en representacións sinxelas.

CL3. CONVERSAR

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións 
de comunicación predicibles.

CL4. LER

CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos captando o sentido global dos 
mesmos.

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos identificando a información máis 
importante.

CL4.3. Le textos simples sobre temas coñecidos utilizando a información global e 
específica no desenvolvemento dunha tarefa.

CL4.4.Le textos diversos sobre temas de interese.

CL5. ESCRIBIR

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás próximas á experiencia a partir de
modelos.

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas á experiencia a partir de
modelos de diferentes textos sinxelos para transmitir información con diversas 
intencións comunicativas.



2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT)

Indicadores

CMCT1. Resolve problemas sinxelos sobre situacións familiares.

CMCT2. Representa os datos obtidos sobre feitos e obxectos da vida cotiá 
empregando os gráficos estatísticos máis axeitados á situación, táboa ou gráfica.

CMCT3. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación.

CMCT4. Recoñece as relacións entre algúns factores do medio físico (relevo, chan, 
clima, vexetación) e as formas de vida e actuacións das persoas.

CMCT5. Aplica conceptos científicos e conceptos básicos para entender o mundo 
ao seu redor.

CMCT6. Identifica algunhas especies de seres vivos.

3. Competencia dixital (CD)

Indicadores

CD1. Busca e recompila información sobre temas coñecidos en soporte dixital.

CD2. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira.

4. Aprender a aprender (AA)

Indicadores

AA1. Usa algunhas estratexias para aprender a aprender, como usar dicionarios 
bilingües visuais.  

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo para resolver 
problemas de comunicación.

AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta de aprendizaxe.  

5. Competencias sociais e cívicas (SC)

Indicadores

SIEE1. Busca e recompila información sobre temas coñecidos en diferentes 
soportes.

SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de planificación e comprobación do traballo 
realizado.

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)

Indicadores

SIEE1. Busca e recompila información sobre temas coñecidos en diferentes 
soportes.

SIEE2. Emprega estratexias sinxelas de planificación e comprobación do traballo 



realizado.

7. Conciencia e expresións culturais (CEC)

Indicadores

CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre as persoas e a 
cultura dos países onde se fala a lingua estranxeira. 

CEC2. Emprega técnicas artísticas para a presentación de proxectos ou 
documentos artísticos.

CEC3. Participa na elaboración de composicións grupais empregando diferentes 
recursos expresivos musicais e/ou escénicos.

                3.7.2.3.4.- 4º nivel

1. Competencia en comunicación lingüística (CL)

Indicadores

CL1. ESCOITAR

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións lingüísticas, identificando palabras e 
frases esenciais relacionadas coa súa contorna máis cotiá.

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, acentuación e entoación da lingua 
estranxeira  en diferentes contextos comunicativos.

CL1.3. Capta o sentido global en textos orais sobre temas familiares e de interese.

CL1.4. Identifica informacións específicas en textos orais sobre temas familiares e 
de interese.

CL1.5. Comprende globalmente e extrae información específica de situacións curtas
e sinxelas coa visualización repetida do documento audiovisual.

CL2. FALAR

CL2.1. Canta unha canción usando de forma adecuada os elementos lingüísticos e 
paralingüísticos apropiados.

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa entoación e 
pronunciación adecuadas.  

CL2.3. Participa en representacións sinxelas.

CL3. CONVERSAR

CL3.1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións 
de comunicación predicibles.

CL4. LER

CL4.1. Le textos sinxelos  sobre temas coñecidos captando o sentido global do 
mesmo.

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas coñecidos identificando a información máis 
importante.



CL4.3.Le textos sinxelos sobre temas coñecidos utilizando a información global e 
específica  no desenvolvemento dunha tarefa.

CL4.4.Le textos diversos sobre temas de interese.

CL5. ESCRIBIR

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións cotiás próximas á experiencia a partir de
modelos.

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións cotiás próximas á experiencia  a partir 
de modelos  de diferentes textos sinxelos para transmitir información con diversas 
intencións comunicativas.

2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT)

Indicadores

CMCT1. Resolve problemas sinxelos sobre situacións familiares.

CMCT2. Representa os datos obtidos sobre feitos e obxectos da vida cotiá 
utilizando os gráficos estatísticos máis adecuados á situación, táboa ou gráfica.

CMCT3. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación.

CMCT4. Recoñece as relacións entre algúns factores do medio físico (releve, solo, 
clima, vexetación) e as formas de vida e actuacións das persoas.

CMCT5. Aplica nocións e conceptos científicos básicos para entender o mundo que 
lles rodea.

CMCT6. Identifica algunhas especies de seres vivos.

3. Competencia dixital (CD)

Indicadores

CD1. Busca e recompila información sobre temas coñecidos en soporte dixital.

CD2.Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira.

4. Aprender a aprender (AA)

Indicadores

AA1. Usa algunhas estratexias para aprender a aprender, como utilizar dicionarios 
bilingües visuais.  

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo para solucionar 
problemas de comunicación.

AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta de aprendizaxe.  

5. Competencias sociais e cívicas (SC)

Indicadores

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións 
de comunicación predicibles.



SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como escoitando e mirando a 
quen fala, respectando o turno de palabra.

SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras 
persoas e mostra curiosidade e interese cara ás persoas que falan a lingua 
estranxeira.

SC4. Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira.

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  (SIEE)

Indicadores

SIEE1. Busca e recompila información sobre temas coñecidos en diferentes 
soportes.

SIEE2. Utiliza estratexias sinxelas de planificación e comprobación do traballo 
realizado.

7. Conciencia e expresións culturais (CEC)

Indicadores

CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre as persoas e a 
cultura dos países onde se fala a lingua estranxeira. 

CEC2. Utiliza técnicas artísticas para a presentación de proxectos ou documentos 
escritos.

CEC3. Participa na elaboración de composicións grupais utilizando diferentes 
recursos expresivos musicais e/ou escénicos.

                3.7.2.3.5.- 5º nivel

1. Competencia en comunicación lingüística (CL)

Indicadores

CL1. ESCOITAR

CL1.1. Escoita e entende secuencias de instrucións ou direccións sinxelas, dadas 
polo profesorado ou un medio mecánico.

CL1.2. Capta o sentido global en textos orais variados emitidos en diferentes 
situacións de comunicación.

CL1.3. Identifica informacións específicas en textos orais variados emitidos en 
diferentes situacións de comunicación.

CL1.4. Comprende globalmente e extrae información específica de situacións curtas
e sinxelas coa visualización repetida do documento audiovisual.

CL1.5. Escoita e discrimina sons.

CL2. FALAR

CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, entoación e acentuación en 
diferentes contextos.

CL2.2. Participa en representacións sinxelas. 



CL2.3. Pode organizar as súas breves exposicións, dicindo ou lendo en voz alta 
para toda a clase textos breves de realización propia.

CL3. CONVERSAR

CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua estranxeira en diferentes contextos 
comunicativos de forma significativa.

CL3.2. Mantén conversacións cotiás e familiares sobre temas coñecidos en 
situacións de comunicación predicibles.

CL4. LER

CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos.

CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interese.

CL4.3.Realiza inferencias directas na comprensión de textos diversos sobre temas 
de interese.

CL4.4.Le textos diversos sobre temas de interese.

CL5. ESCRIBIR

CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de modelos traballados previamente.

CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ao destinatario e á finalidade do texto.

2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT)

Indicadores

CMCT1. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación.

CMCT2. Representa os datos obtidos sobre feitos e obxectos da vida cotiá 
empregando os gráficos estatísticos mais axeitados á situación, táboa ou gráfica.

CMCT3. Relaciona determinadas prácticas de vida co axeitado funcionamento do 
corpo.

CMCT4. Identifica diferentes especies de seres vivos.

CMCT5. Recoñece o proceso da experimentación científica.

3. Competencia dixital (CD)

Indicadores

CD1. Busca, recompila e organiza información en soporte dixital.

CD2.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para contrastar e 
comprobar información.

CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira.

4. Aprender a aprender (AA)

Indicadores

AA1. Emprega estratexias para aprender a aprender, como empregar dicionarios 
bilingües e monolingües. 



AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo para resolver 
problemas de comunicación.

AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta de aprendizaxe.

5. Competencias sociais e cívicas (SC)

Indicadores

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións 
de comunicación predicibles.

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como escoitar e mirar a quen fala,
respectando a quenda de palabra.

SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras 
persoas e mostra curiosidade e interese cara as persoas que falan a lingua 
estranxeira.

SC4. Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira.

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)

Indicadores

SIEE1. Busca, recompila e organiza información en diferentes soportes.

SIEE2. Goza de forma autónoma da lectura de textos axeitados á súa idade 
manifestando unha actitude positiva cara á lectura.

SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de planificación e comprobación do traballo 
realizado.

7. Conciencia e expresións culturais (CEC)

Indicadores

CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre as persoas e a 
cultura dos países onde se fala a lingua estranxeira. 

CEC2. Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira

CEC3. Emprega técnicas artísticas para a presentación de proxectos ou 
documentos artísticos.

CEC4. Participa na elaboración de composicións grupais empregando diferentes 
recursos expresivos musicais e/ou escénicos.

                3.7.2.3.6.- 6º nivel

1. Competencia en comunicación lingüística (CL)

Indicadores

CL1. ESCOITAR

CL1.1. Escoita e entende secuencias de instrucións ou direccións sinxelas, dadas 
polo profesorado ou un medio mecánico.



CL1.2. Capta o sentido global en textos orais variados emitidos en diferentes 
situacións de comunicación.

CL1.3. Identifica informacións específicas en textos orais variados emitidos en 
diferentes situacións de comunicación.

CL1.4. Comprende globalmente e extrae información específica de situacións curtas
e sinxelas coa visualización repetida do documento audiovisual.

CL1.5. Escoita e discrimina sons.

CL2. FALAR

CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, ritmo, entoación e acentuación en 
diferentes contextos.

CL2.2. Participa en representacións sinxelas. 

CL2.3. Pode organizar as súas breves exposicións, dicindo ou lendo en voz alta 
para toda a clase textos breves de realización propia.

CL3. CONVERSAR

CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua estranxeira en diferentes contextos 
comunicativos de forma significativa.

CL3.2. Mantén conversacións cotiás e familiares sobre temas coñecidos en 
situacións de comunicación predicibles.

CL4. LER

CL4.1. Capta o sentido global de textos sinxelos.

CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interese.

CL4.3.Realiza inferencias directas na comprensión de textos diversos sobre temas 
de interese.

CL4.4.Le textos diversos sobre temas de interese.

CL5. ESCRIBIR

CL5.1. Escribe en lingua estranxeira a partir de modelos traballados previamente.

CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ao destinatario e á finalidade do texto.

2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT)

Indicadores

CMCT1. Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación.

CMCT2. Representa os datos obtidos sobre feitos e obxectos da vida cotiá 
empregando os gráficos estatísticos mais axeitados á situación, táboa ou gráfica.

CMCT3. Relaciona determinadas prácticas de vida co axeitado funcionamento do 
corpo.

CMCT4. Identifica diferentes especies de seres vivos.

CMCT5. Recoñece o proceso da experimentación científica.

3. Competencia dixital (CD)



Indicadores

CD1. Busca, recompila e organiza información en soporte dixital.

CD2.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para contrastar e 
comprobar información.

CD3. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira.

4. Aprender a aprender (AA)

Indicadores

AA1. Emprega estratexias para aprender a aprender, como empregar dicionarios 
bilingües e monolingües. 

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo para resolver 
problemas de comunicación.

AA3. Valora a lingua estranxeira como ferramenta de aprendizaxe.

5. Competencias sociais e cívicas (SC)

Indicadores

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en situacións 
de comunicación predicibles.

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio como escoitar e mirar a quen fala,
respectando a quenda de palabra.

SC3. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras 
persoas e mostra curiosidade e interese cara as persoas que falan a lingua 
estranxeira.

SC4. Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira.

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)

Indicadores

SIEE1. Busca, recompila e organiza información en diferentes soportes.

SIEE2. Goza de forma autónoma da lectura de textos axeitados á súa idade 
manifestando unha actitude positiva cara á lectura.

SIEE3. Emprega estratexias sinxelas de planificación e comprobación do traballo 
realizado.

7. Conciencia e expresións culturais (CEC)

Indicadores

CEC1. Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre as persoas e a 
cultura dos países onde se fala a lingua estranxeira. 

CEC2. Identifica algúns costumes de países onde se fala a lingua estranxeira

CEC3. Emprega técnicas artísticas para a presentación de proxectos ou 



documentos artísticos.

CEC4. Participa na elaboración de composicións grupais empregando diferentes 
recursos expresivos musicais e/ou escénicos.

3.7.3.- Elementos de avaliación.
3.7.3.1.- 1º nivel

Bloque 1. Comprensión de textos orais

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B1.1.  Comprender  o
sentido xeral de textos
orais  propios  da  súa
idade  emitidos  con
ritmo  discursivo  lento,
con claridade e de viva
voz  ou  por  medios
técnicos  que  non
distorsionen  a
percepción  da
mensaxe,  con  apoio
visual  moi  redundante
que  axude  á
comprensión. 

PLEB1.1.
Comprende  a
información  esencial
de  contos,  rimas ou
cancións moi breve e
sinxelos,
previamente
traballados,  emitidos
lentamente,  cunha
pronunciación  ben
articulada,  e  con
apoios  visuais  moi
redundantes  que
axuden  á
comprensión. 

C
L

CL1.3. Capta a idea global en
textos orais e identifica algúns
detalles específicos coa axuda
de  elementos  lingüísticos  e
non lingüísticos do contexto.

CL1.4.  Recoñece  aspectos
sonoros, de ritmo, acentuación
e entoación de expresións que
aparecen  nos  contextos
comunicativos habituais.

B1.2.  Comprender
preguntas  e
informacións  relativas
á  información  persoal
moi  básica,  así  como
instrucións  elementais
relativas  ó
comportamento  na
aula.

PLEB1.2.
Comprende
vocabulario  moi
elemental  e  sinxelo
sobre  temas
familiares
acompañados  de
imaxes  que  os
ilustran  con
claridade. 

C
L

CL1.1.  Identifica  palabras,
presentadas  previamente,
sobre  temas  familiares  e  de
interese.

B1.3.  Facer  hipóteses
sobre  o  posible
sentido  dun  texto
apoiándose  en
elementos paraverbais
moi  evidentes  e  en
situacións  de

PLEB1.3.
Comprende
preguntas  moi
básicas  sobre  si
mesmo/a  e  a
información
igualmente  básica

C
L
A
A

CL1.2.  Identifica  frases
sinxelas,  presentadas
previamente,  sobre  temas
familiares e de interese.
AA2.  Usa  estratexias  básicas
de comprensión como captar a
idea global en textos orais coa
axuda  de  elementos



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

comunicación  moi
familiares. 

sobre  outras
persoas. 

lingüísticos  e  non  lingüísticos
do contexto.

B1.4.  Discriminar
patróns  sonoros,
rítmicos  e  de
entoación básicos.

PLEB1.4.  Segue
instrucións  e
comprende peticións
relativas  á  vida
escolar máis básica.

C
L

CL1.3. Capta a idea global en
textos orais e identifica algúns
detalles específicos coa axuda
de  elementos  lingüísticos  e
non lingüísticos do contexto.

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B2.1.  Falar  de  si
mesmo/a  e  de
persoas  da  súa
contorna  inmediata,
de lugares e obxectos
ofrecendo información
moi  fundamental,
usando  expresións  e
frases moi  sinxelas  e
de uso moi frecuente,
normalmente  illadas
ou  enlazadas  con
conectores básicos. 

PLEB2.1.  Fai
presentacións  moi
breves e elementais
previamente
preparadas  e
ensaiadas  sobre
temas moi próximos
a si mesmo/a cunha
pronunciación  e
entoación
comprensibles. 

C
L

CL3.1. Participa en interaccións
orais moi dirixidas sobre temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación  facilmente
predicibles.

B2.2.  Participar  de
maneira  simple  e
comprensible  en
conversacións  que
requiran  un
intercambio directo de
información  sobre
temas  moi  familiares,
aínda  que  en
ocasións  a
pronunciación  non
sexa moi clara. 

PLEB2.2.  Pregunta
e  responde  para
dar/obter
información  en
conversacións  moi
sinxelas.

C
L

CL3.1. Participa en interaccións
orais moi dirixidas sobre temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación  facilmente
predicibles.

PLEB2.3.  Mostra
unha  actitude  de
escoita atenta. 

C
L
S
C

CL3.1. Participa en interaccións
orais moi dirixidas sobre temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación  facilmente
predicibles.
SC2. Valora a lingua estranxeira
como  instrumento  de
comunicación  con  outras
persoas.

B2.3. Producir patróns PLEB2.4. C CL2.1.  Canta  unha  canción



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

sonoros,  acentuais,
rítmicos  e  de
entoación básicos.

Reproduce
comprensiblemente
textos  orais  moi
sinxelos  e  breves
aprendidos  a través
de xogos.

L
S
C

usando  de  forma adecuada  os
elementos  lingüísticos  e
paralingüísticos apropiados.
CL2.2.  Recita  tonadillas,
trabalinguas,  pequenos
poemas,  etc.  coa  entoación  e
pronunciación adecuadas.  
SC1. Participa e goza en xogos
e escenificacións.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B3.1.  Identificar  o
tema e  comprender  o
sentido  xeral  e  as
ideas  principais  en
textos  moi  breves  e
sinxelos  con  apoio
visual  en  soporte
papel ou dixital. 

PLEB3.1.
Comprende palabras
e frases moi sinxelas
escritas,
relacionadas  cos
temas traballados. 

C
L

CL4.1.  Le  palabras
presentadas  previamente  de
forma  oral  sobre  temas
familiares e de interese.
CL4.2.  Le  frases  sinxelas
presentadas  previamente  de
forma  oral  sobre  temas
familiares de interese.

B3.2.  Utilizar  as
estratexias básicas de
hipóteses  para  a
comprensión  do
sentido  xeral  e  a
identificación  da
información  esencial
do texto. 

PLEB3.2.
Comprende  a  idea
principal  dunha
historia  moi
elemental
acompañada  de
apoio  visual  e
identifica  as
personaxes
principais. 

C
L

CL4.2.  Le  frases  sinxelas
presentadas  previamente  de
forma  oral  sobre  temas
familiares de interese.

B3.3.  Discriminar
patróns  gráficos  e
recoñecer  os
significados  e
intencións
comunicativas
elementais
relacionados  coas
convencións
ortográficas  máis
básicas  que  expresan
pausas  e

PLEB3.3.  Fai
hipóteses  sobre  o
tema  dun  texto
elemental a partir do
título  do  mesmo  e
das  imaxes  que  o
ilustran. 

C
L
A
A

CL4.2.  Le  frases  sinxelas
presentadas  previamente  de
forma  oral  sobre  temas
familiares de interese.
AA1.  Usa  estratexias  básicas
para  aprender  a  aprender,
como  utilizar  dicionarios
visuais.  



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

exclamacións. 

B3.4.  Ler  en  voz  alta
textos moi breves, moi
elementais  e
previamente
traballados  oralmente,
mostrando  unha
entoación  e
pronunciación
adecuadas.

PLEB3.4.  Le en voz
alta  textos  moi
breves,  moi
elementais  e
previamente
traballados de forma
oral, con entoación e
pronunciación
comprensibles.

C
L
A
A

CL4.2.  Le  frases  sinxelas
presentadas  previamente  de
forma  oral  sobre  temas
familiares de interese.
AA1.  Usa  estratexias  básicas
para  aprender  a  aprender,
como  utilizar  dicionarios
visuais.  

Bloque 4. Produción de textos escritos

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B4.1.  Escribir  textos
moi  curtos e sinxelos,
seguindo  modelos,
compostos  de  frases
simples  illadas,
utilizando con razoable
corrección  as
convencións
ortográficas  máis
elementais  e  os
principais  signos  de
puntuación,  para  falar
de si mesmo/a, da súa
contorna  máis
inmediata  e  de
aspectos  da  súa  vida
cotiá. 

PLEB4.1.  Escribe
palabras
relacionadas coa súa
imaxe  e  a  súa  vida
cotiá. 

C
L

CL5.1.  Escribe  palabras  a
partir  de  modelos  e  cunha
finalidade específica.

B4.2.  Utilizar  as
estratexias  básicas
máis  adecuadas  para
a produción  de textos
escritos moi sinxelos e
elementais. 

PLEB4.2.  Escribe
pequenos  diálogos
ou  narracións  moi
sinxelas  e  breves
seguindo  un modelo
dado  e  respectando
a  estrutura
gramatical  máis
sinxela. 

C
L

CL5.2.  Escribe  frases a  partir
de modelos e cunha finalidade
específica.

B4.3.  Aplicar  patróns
gráficos e convencións

PLEB4.3.  Escribe
frases  moi  sinxelas,

C
L

CL5.2.  Escribe  frases a  partir
de modelos e cunha finalidade



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

ortográficas  básicas
para  escribir  con
razoable  corrección
palabras  e  frases
curtas  que  utiliza
normalmente  ó  falar,
pero  non
necesariamente cunha
ortografía  totalmente
normalizada.

lexibles, organizadas
con  coherencia  na
súa secuencia e con
léxico relacionado co
tema da escritura. 

específica.

PLEB4.4.  Revisa  o
texto antes  de facer
a  súa  versión
definitiva.

C
L
A
A

CL5.2.  Escribe  frases a  partir
de modelos e cunha finalidade
específica.
AA1.  Usa  estratexias  básicas
para  aprender  a  aprender,
como  utilizar  dicionarios
visuais.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B5.1.  O  seu  uso
comunicativo. 

PLEB5.1.  Identifica
aspectos básicos da
vida  cotiá  dos
países onde se fala
a  lingua  estranxeira
e  compáraos  cos
propios,  mostrando
unha  actitude
positiva. 

SC SC2.  Valora  a  lingua
estranxeira  como
instrumento  de
comunicación  con  outras
persoas.

B5.2.  Iniciar  e terminar
as  interaccións
adecuadamente.

PLEB5.2.  Recoñece
e  utiliza  fórmulas
básicas  de  relación
social. 

CL
SC

CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  moi
dirixidas  sobre  temas
coñecidos.
SC2.  Valora  a  lingua
estranxeira  como
instrumento  de
comunicación  con  outras
persoas.

B5.3.  Obter  e  dar
información  básica
persoal,  sobre  a  súa

PLEB5.3.  Participa
voluntariamente  nas
actividades  da  aula

CL
SIE
E

CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  moi
dirixidas  sobre  temas



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

contorna  máis
inmediata  e  na
situación  de
comunicación propia da
aula. 

e mostra curiosidade
pola  lingua  e  por
coñecer  aspectos
socioculturais  dos
países onde se fala. 

coñecidos  en  situacións  de
comunicación  facilmente
predicibles.
SIEE1.  Mostra  interese  e
curiosidade  por  aprender  a
lingua estranxeira.

B5.4. Expresar nocións
moi  básicas  e
elementais  relativas ao
tamaño,  cantidade,
posesión,  número,
calidades físicas, forma
e cor. 

PLEB5.4.  Diferencia
saúdos  de
despedidas e o uso
de  fórmulas  de
cortesía  (Please,
thank  you,  excuse
me). 

CL
SC

CL1.2.  Identifica  frases
sinxelas,  presentadas
previamente,  sobre  temas
familiares e de interese.
SC2.  Valora  a  lingua
estranxeira  como
instrumento  de
comunicación  con  outras
persoas.

B5.5.  Expresar  e
identificar  estados  de
ánimo básicos.

PLEB5.5.  Pregunta
e responde de modo
comprensible  sobre
aspectos  persoais
moi básicos. 

CL CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  moi
dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación  facilmente
predicibles.

B5.6.  Comprender  e
expresar  o  permiso,  o
acordo.

PLEB5.6. Expresa e
identifica estados de
ánimo básicos.

CL CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  moi
dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación  facilmente
predicibles.

B5.7.  Utilizar
adecuadamente  as
estruturas
morfosintácticas  máis
básicas  e  frecuentes
para  realizar  as
funcións  comunicativas
propias do seu nivel.

PLEB5.7. Expresa e
identifica  o  permiso
e a prohibición (you
cant/can  ́ t),  ou  o
acordo (That’sright). 

CL CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  moi
dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación  facilmente
predicibles.

B5.8.  Recoñecer
estruturas  sintácticas
básicas  e  os  seus
significados asociados. 

PLEB5.8.  Estrutura
adecuadamente  os
elementos  das
oracións,  mantén  a
concordancia  de
número  e  usa
correctamente  os
nexos básicos. 

CL CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  moi
dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación  facilmente
predicibles.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B5.9. Utilizar estruturas
sintácticas  básicas  (p.
ex.,  enlazar  palabras
ou grupos  de palabras
con  conectores   coma
“e”/”ou”). 

PLEB5.9.  Diferencia
preguntas  e
respostas  moi
simples. 

CL CL1.2.  Identifica  frases
sinxelas,  presentadas
previamente,  sobre  temas
familiares e de interese.

B5.10.  Mostrar  un
control  limitado  dun
conxunto  de  estruturas
gramaticais  sinxelas  e
de modelos de oracións
e  frases  dentro  dun
repertorio memorizado.

PLEB5.10.
Memoriza  rutinas
lingüísticas  básicas
e moi sinxelas para,
por  exemplo,
desenvolverse  nas
interaccións da aula.

CL CL1.4.  Recoñece  aspectos
sonoros,  de  ritmo,
acentuación  e  entoación  de
expresións  que  aparecen
nos contextos comunicativos
habituais.

B5.11.  Comprender  e
utilizar  o  léxico  propio
do  nivel  en  contextos
comunicativos sinxelos.

PLEB5.11.  Participa
activamente  en
xogos  de  letras,
elaboración  de
glosarios  ilustrados,
etc. 

CL
SC

CL2.3.  Participa  en
representacións sinxelas.
SC1.  Participa  e  goza  dos
xogos e escenificacións.

B5.12.  Recoñecer  e
utilizar  un  repertorio
limitado  e  moi
elemental  de  léxico  de
alta  frecuencia  relativo
ás  situacións  cotiás  e
temas  habituais,  moi
familiares  e  concretos
relacionados coas súas
experiencias,
necesidades  e
intereses.

PLEB5.12.
Comprende  e  usa
adecuadamente  o
vocabulario  básico
necesario  para
participar  nas
interaccións da aula,
ler  textos  infantís
moi  sinxelos  e
escribir  co  léxico
traballado
previamente.

CL
SC

CL1.1.  Identifica  palabras,
presentadas  previamente,
sobre temas familiares e de
interese.
CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  moi
dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación  facilmente
predicibles.
CL4.2.  Le  frases  sinxelas
presentadas previamente de
forma  oral  sobre  temas
familiares de interese.
CL5.1.  Escribe  palabras  a
partir  de  modelos  e  cunha
finalidade específica.
SC1.  Participa  e  goza  en
xogos e escenificacións.

3.7.3.2.- 2º nivel

Bloque 1. Comprensión de textos orais



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B1.1.Comprender  o
sentido xeral de textos
orais  propios  da  súa
idade   emitidos  con
ritmo discursivo  lento,
con  claridade  e  de
viva  voz  ou  por
medios  técnicos  que
non  distorsionen  a
percepción  da
mensaxe,  con  apoio
visual  moi redundante
que  axude  á
comprensión. 

PLEB1.1.Comprende
a  información
esencial  dun  conto,
rima  ou  canción  moi
breves,  e  moi
sinxelos,  previamente
traballados,  emitidos
lentamente,  cunha
pronuncia  ben
articulada,  e  con
apoios  visuais  moi
redundantes  que
axuden  á
comprensión. 

C
L

CL1.3. Capta a idea global en
textos  orais  e  identifica
algúns  detalles  específicos
coa  axuda  dos  elementos
lingüísticos e non lingüísticos
do contexto.

CL1.4. Recoñece  aspectos
sonoros,  de  ritmo,
acentuación  e  entoación  de
expresións que aparecen nos
contextos  comunicativos
habituais.

B1.2.Comprender
preguntas  e
informacións  relativas
á  información  persoal
básica,  instrucións
elementais e peticións
relativas  ao
comportamento  na
aula. 

PLEB1.2.Comprende
vocabulario  básico
sobre  temas
familiares a través de
apoio visual.

C
L

CL1.1. Identifica  palabras,
presentadas  previamente,
sobre  temas  familiares  e  de
interese.

B1.3.Facer  hipóteses
sobre  o  posible
sentido  dun  texto
apoiándose  en
elementos paraverbais
evidentes  e  en
situacións  de
comunicación
familiares. 

PLEB1.3.Comprende
preguntas  básicas
sobre  si  mesmo/a  e
dos e das demais. 

C
L
A
A

CL1.2. Identifica  frases
sinxelas,  presentadas
previamente,  sobre  temas
familiares e de interese.

AA2. Usa estratexias básicas
de comprensión como captar
a idea global  en textos orais
coa  axuda  dos  elementos
lingüísticos e non lingüísticos
do contexto.

B1.4.Discriminar
patróns  sonoros,
rítmicos  e  de
entoación básicos.

PLEB1.4.  Segue
instrucións  e
comprende  peticións
relativas  á  vida
escolar  e  da  súa
contorna.

C
L

CL1.3. Capta a idea global en
textos  orais  e  identifica
algúns  detalles  específicos
coa  axuda  dos  elementos
lingüísticos e non lingüísticos
do contexto.

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B2.1.Falar  de  si
mesmo/a  e  das
persoas  da  súa
contorna  inmediata,
de  lugares  e
obxectos,  así  como
de  expresar  os  seus
gustos  e  intereses,
usando  expresións  e
frases  sinxelas  e  de
uso  moi  frecuente,
normalmente  illadas
ou  enlazadas  con
conectores básicos. 

PLEB2.1.Fai
presentacións  moi
breves  e  elementais
previamente
preparadas  e
ensaiadas  sobre
temas  moi  próximos
a un mesmo e dos e
das  demais  cunha
pronuncia  e
entoación
comprensibles. 

C
L

CL3.1. Participa  en
interaccións orais moi dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B2.2.Participar
activamente  en
conversas  que
requiran  un
intercambio directo de
información  sobre
temas moi  familiares,
aínda  que  en
ocasións  a  pronuncia
non sexa tan clara  e
poida  provocar
confusións
lingüísticas. 

PLEB2.2. Pregunta e
responde  para
dar/obter  información
en  conversas
básicas.

C
L

CL3.1. Participa  en
interaccións orais moi dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

PLEB2.3.Amosa
unha  actitude  de
escoita atenta. 

C
L
S
C

CL3.1. Participa  en
interaccións orais moi dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
SC2. Valora  a  lingua
estranxeira  como  instrumento
de  comunicación  coas  outras
persoas.

B2.3.Producir  patróns
sonoros,  acentuais,
rítmicos  e  de
entoación  básicos  e
de uso diario.

PLEB2.4.  Reproduce
comprensiblemente
textos  orais  sinxelos
e  breves  (p.ex.
cancións,  rimas)
aprendidos  a  través
de xogos.

C
L
S
C

CL2.1. Canta  unha  canción
empregando  de  maneira
axeitada  os  elementos
lingüísticos  e  paralingüísticos
apropiados.
CL2.2. Recita  toadas,
trabalinguas,  pequenos
poemas,  etc.  coa  entoación  e
pronuncia axeitadas.  
SC1. Participa  e  goza  dos
xogos e escenificacións.

PLEB2.5.   Amosa
unha actitude positiva
cara  á  aprendizaxe
dunha  lingua
estranxeira



Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B3.1.Identificar o tema
e  comprender  o
sentido  xeral  e  as
ideas  principais  en
textos  simples  e
breves  relacionados
con temas familiares e
de  interese  para  o
alumnado, que contan
con apoio visual. 

PLEB3.1.Comprende
palabras  e  frases
simples en textos moi
sinxelos  relacionadas
cos temas traballados
previamente de forma
oral. 

C
L

CL4.1. Le  palabras
presentadas  previamente  de
forma  oral  sobre  temas
familiares e de interese.
CL4.2. Le  frases  sinxelas
presentadas  previamente  de
forma  oral  sobre  temas
familiares de interese.

B3.2.Utilizar  e  aplicar
as estratexias básicas
máis  adecuadas  para
a  comprensión  do
sentido  xeral,  a  e  as
ideas  principais  do
texto. 

PLEB3.2.Comprende
a idea principal dunha
historia  sinxela
acompañada de apoio
visual e identifica os e
as  personaxes
principais. 

C
L

CL4.2. Le  frases  sinxelas
presentadas  previamente  de
forma  oral  sobre  temas
familiares de interese.

B3.3.Discriminar
patróns  gráficos  e
recoñecer  os
significados  e
intencións
comunicativas básicas
relacionadas  coas
convencións
ortográficas  básicas
que expresan pausas,
exclamacións  e
interrogacións. 

PLEB3.3.Fai
hipóteses  sobre  o
tema  dun  texto
elemental  a  partir  do
título do mesmo e das
imaxes que o ilustran.

C
L
A
A

CL4.2. Le  frases  sinxelas
presentadas  previamente  de
forma  oral  sobre  temas
familiares de interese.
AA1. Usa  estratexias  para
aprender  a  aprender,  como
usar dicionarios visuais.  

B3.4.Ler  en  voz  alta
textos moi breves, moi
elementais  e
previamente
traballados  oralmente,
amosando  unha
entoación e pronuncia
adecuadas.

PLEB3.4.Le  en  voz
alta textos sinxelos  e
previamente
traballados  de  forma
oral,  con entoación e
pronuncia
comprensibles.

C
L
A
A

CL4.2. Le  frases  sinxelas
presentadas  previamente  de
forma  oral  sobre  temas
familiares de interese.
AA1. Usa  estratexias  para
aprender  a  aprender,  como
usar dicionarios visuais.  

Bloque 4. Produción de textos escritos



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B4.1.Escribir  textos
moi curtos e sinxelos,
compostos  de  frases
simples  illadas,  nun
rexistro  neutro,
utilizando  con
razoable  corrección
as  convencións
ortográficas  e  os
principais  signos  de
puntuación, para falar
de si mesmo, da súa
contorna  máis
inmediata  e  de
aspectos da súa vida
cotiá,  en  situacións
familiares  e
predicibles. 

PLEB4.1.Escribe
palabras  relacionadas
coa súa imaxe e a súa
vida  cotiá  traballadas
previamente de forma
oral. 

C
L

CL5.1. Escribe  palabras  a
partir  de  modelos  e  cunha
finalidade específica.

B4.2.Utilizar  as
estratexias  básicas
máis adecuadas para
a produción de textos
escritos. 

PLEB4.2.Escribe
pequenos diálogos ou
narracións  moi
sinxelas  e  breves
seguindo  un  modelo
dado e respectando a
estrutura  gramatical
máis sinxela. 

C
L

CL5.2. Escribe frases a partir
de modelos e cunha finalidade
específica.

B4.3.Aplicar  patróns
gráficos  e
convencións
ortográficas  básicas
para  escribir  con
razoable  corrección
palabras  curtas  que
utiliza  normalmente
ao  falar,  pero  non
necesariamente
cunha  ortografía
totalmente
normalizada.

PLEB4.3.Escribe
frases  moi  sinxelas,
organizadas  con
coherencia  na  súa
secuencia e con léxico
relacionado  co  tema
da escritura. 

C
L

CL5.2. Escribe frases a partir
de modelos e cunha finalidade
específica.

PLEB4.4.  Completa
unha táboa con datos
persoais  básicos
(nome,  apelido,



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

idade...)

PLEB4.5.Revisa  o
texto antes de facer a
súa versión definitiva,
elaborando
borradores nos que se
observa  a  reparación
da  ortografía  e
doutros  aspectos
relacionados  coa
secuencia  adecuada
das frases e mesmo a
pertinencia  das
ilustracións,  se  é  o
caso.

C
L
A
A

CL5.2. Escribe frases a partir
de modelos e cunha finalidade
específica.
AA1. Usa  estratexias  para
aprender  a  aprender,  como
usar dicionarios visuais.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B5.1.Identificar
aspectos
socioculturais
básicos  concretos  e
significativos  e
aplicar  os
coñecementos
adquiridos  sobre
estes  a  unha
comprensión
adecuada do texto. 

PLEB5.1.Identifica
aspectos  básicos  da
vida cotiá dos países
onde se fala a lingua
estranxeira (horarios,
comidas,  festas…)  e
compáraos  cos
propios,  amosando
unha  actitude  de
apertura cara ao d. 

SC SC2. Valora  a  lingua
estranxeira  como  instrumento
de  comunicación  coas  outras
persoas.

B5.2.Amosar
curiosidade  pola
lingua e desexos de
participar  en
actividades
individuais  ou
colectivas  que
soliciten  o  seu  uso
comunicativo.

PLEB5.2.Recoñece e
aplica  fórmulas
básicas  de  relación
social. 

CL
SC

CL3.1. Participa  en
interaccións orais moi dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
SC2. Valora  a  lingua
estranxeira  como  instrumento
de  comunicación  coas  outras
persoas.

B5.3.Iniciar  e
rematar  as

PLEB5.3.Recoñece
preguntas  e

CL
SIE

CL3.1. Participa  en
interaccións orais moi dirixidas



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

interaccións
adecuadamente. 

respostas  sinxelas
sobre  si  mesmo/a  e
dos e das demais. 

E sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
SIEE1. Mostra  interese  e
curiosidade  por  aprender  a
lingua estranxeira.

B5.4.Obter  e  dar
información  básica
persoal,  á  súa
contorna  máis
inmediata  e  na
situación  de
comunicación propia
da aula. 

PLEB5.4.Diferenza
saúdos  de
despedidas  e  o  uso
de  fórmulas  de
cortesía  (Please,
thank  you,  excuse
me…). 

CL
SC

CL1.2. Identifica  frases
sinxelas,  presentadas
previamente,  sobre  temas
familiares e de interese.
SC2.  Valora  a  lingua
estranxeira  como  instrumento
de  comunicación  con  outras
persoas.

B5.5.Expresar
nocións moi básicas
e  elementais
relativas  a  tamaño,
cantidade, posesión,
número  calidades
físicas, forma e cor.

PLEB5.5.  Identifica,
asocia  e  menciona
palabras  e  frases
simples moi próximos
á  súa  idade  con
imaxes  ilustrativas
que  clarifican  o  seu
significado.

CL CL3.1. Participa  en
interaccións orais moi dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.6.Comprender  e
expresar a posesión.

PLEB5.6. Adquire as
rutinas  de  saúdos  e
despedidas  e
diríxese  aos  demais
utilizando  as
fórmulas  de  cortesía
básicas

CL CL3.1. Participa  en
interaccións orais moi dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.7.Expresar  e
identificar  os  seus
gustos.

PLEB5.7.  Expresa  e
identifica o permiso e
a  prohibición  (you
cant/can ́t), o acordo
(That’sright). 

CL CL3.1. Participa  en
interaccións orais moi dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.8.Utilizar
adecuadamente  as
estruturas
morfosintácticas
máis  básicas  e
frecuentes  para
realizar  as  funcións
comunicativas
propias do seu nivel.

PLEB5.8.Expresa  e
identifica  o  que  lle
gusta e o que non lle
gusta. 

CL CL3.1. Participa  en
interaccións orais moi dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B5.9.  Recoñecer
estruturas
sintácticas básicas e
os seus significados
asociados.

PLEB5.9.Estrutura
adecuadamente  os
elementos  das
oracións,  mantén  a
concordancia  de
número  e  usa
correctamente  os
nexos máis básicos. 

CL CL1.2. Identifica  frases
sinxelas,  presentadas
previamente,  sobre  temas
familiares e de interese.

B5.10.Utilizar
estruturas
sintácticas  básicas
(p.  e.  enlazar
palabras  ou  grupos
de  palabras  con
conectores  básicos
como  “e,  ou”,
adecuándoas  aos
propósitos
comunicativos.

PLEB5.10.Diferenza
preguntas  e
respostas  moi
simples. 

CL CL1.4. Recoñece  aspectos
sonoros, de ritmo, acentuación
e entoación de expresións que
aparecen  nos  contextos
comunicativos habituais.

B5.11.Mostrar  un
control  limitado  dun
conxunto  de
estruturas
gramaticais  sinxelas
e  de  modelos  de
oracións  e  frases
dentro  un  repertorio
memorizado.

PLEB5.11.Memoriza
rutinas  lingüísticas
básicas  e  moi
sinxelas  para,  por
exemplo,
desenvolverse  nas
interaccións  de  aula
e  expresar  e
preguntar
cantidades. 

CL
SC

CL2.3. Participa  en
representacións sinxelas.
SC1. Participa  e  goza  dos
xogos  e  escenificacións
axustando  a  súa  actuación  á
relación  cos  compañeiros  e
compañeiras.

B5.12.Comprender e
utilizar  o  léxico
propio  do  nivel  en
contextos
comunicativos
sinxelos.

PLEB5.12.Participa
activamente  en
xogos  de  letras,
elaboración  de
glosarios  ilustrados,
dramatizacións, etc..

CL
SC

CL1.1. Identifica  palabras,
presentadas  previamente,
sobre  temas  familiares  e  de
interese.
CL3.1. Participa  en
interaccións orais moi dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
CL4.2. Le  frases  sinxelas
presentadas  previamente  de



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

forma  oral  sobre  temas
familiares de interese.
CL5.1. Escribe  palabras  a
partir  de  modelos  e  cunha
finalidade específica.
SC1. Participa  e  goza  dos
xogos  e  escenificacións
axustando  a  súa  actuación  á
relación  cos  compañeiros  e
compañeiras.

B5.13.  Recoñecer  e
utilizar  un  repertorio
limitado de léxico de
alta  frecuencia
relativo  a  situacións
cotiás  e  temas
habituais  e
concretos
relacionados  coas
súas  experiencias,
necesidades  e
intereses.

PLEB5.13.  Expresa
estados  de  ánimo
elementais
(happy/sad,
bored…).

B5.14.  Valorar  as
linguas  estranxeiras
como  instrumento
de comunicación

PLEB5.14.
Comprende  e  usa
adecuadamente  o
vocabulario  básico
necesario  para
participar  nas
interaccións de aula,
ler textos infantís moi
sinxelos  e  escribir
con  léxico  traballado
previamente  de
forma oral.

B5.15.  Comparar
aspectos  básicos
das  linguas  que
coñece  para
mellorar  na  súa
aprendizaxe e lograr
unha  competencia
integrada.

PLEB5.15.  Amosa
interese  por
comunicarse  na
lingua  estranxeira
nas  interaccións  de
aula.

PLEB5.16.  Compara
aspectos moi básicos



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

e  elementais
(gráficos,  sintácticos,
léxicos)  das  linguas
que coñece.

                3.7.3.3.- 3º nivel
Bloque 1. Comprensión de textos orais

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B1.1.  Comprender  o
sentido  xeral,  e  a
información  máis
relevante  en
interaccións  verbais,
con estruturas simples
e  léxico  de  uso  cotiá
(os  deportes,  os
animais,  as  comidas
preferidas),
conectados  cos
propios  intereses  e
coas  propias
experiencias  e
articulados  con
claridade e lentamente
transmitidos  de  viva
voz  ou  por  medios
técnicos  que  non
distorsionen  a
mensaxe e  conten  co
apoio  visual
correspondente.

PLEB1.1.  Comprende
o  sentido  xeral  e  a
información  máis
relevante  en
interaccións  verbais,
con  estruturas
simples  e  léxico  de
uso cotiá. 

C
L

CL1.3. Capta o sentido global
en  textos  orais  sobre  temas
familiares e de interese.

CL1.4. Identifica informacións
específicas  en  textos  orais
sobre  temas  familiares  e  de
interese.

B1.2.  Coñecer  e
aplicar  as  estratexias
básicas  máis
adecuadas  para  a
comprensión  do
sentido  xeral,   ea
información máis
relevante do texto.

PLEB1.2.  Comprende
os  puntos  principais
de  narracións  e
presentacións  breves
e  sinxelas  e  ben
estruturadas  sobre
temas  familiares  ou
do  seu  interese,  que
conteñen   imaxes  e
ilustracións  que
clarifiquen  o  seu

C
L

CL1.1. Recoñece  o  léxico  e
as  realizacións  lingüísticas,
identificando  palabras  e
frases esenciais relacionadas
co seu entorno máis cotián.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

significado. 

B1.3.  Discriminar
patróns  sonoros,
rítmicos  e  de
entoación básicos nos
diferente  scontextos
comunicativos  de
forma significativa.

PLEB1.3.  Entende  o
que  se  lle  di  en
situacións
comunicativas
habituais  sinxelas
(instrucións,
indicacións,  peticións,
avisos). 

C
L
A
A

CL1.2. Identifica  aspectos
fonéticos,  do  ritmo,
acentuación  e  entoación  da
lingua  estranxeira  en
diferentes  contextos
comunicativos.

AA2. Usa  algunhas
estratexias  de  tipo  receptivo
ou  interactivo  para  resolver
problemas de comunicación.

PLEB1.4.  Identifica  a
información  esencial
de mensaxes sinxelas
e  conversas  breves
nas que participa que
traten  sobre  temas
familiares
procedentes  de
diferentes  medios  de
comunicación  e  da
Internet.

C
L

CL1.3. Capta o sentido global
en  textos  orais  sobre  temas
familiares e de interese.

PLEB1.5.  Entende  o
que  se  lle  di  en
transaccións habituais
sinxelas  (instrucións,
indicacións, peticións,
avisos).

PLEB1.6.  Valora  as
interaccións  orais
entre  iguais  como
medio de aprendizaxe
compartido.

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B2.1.  Falar  de  s
imesmo  e  das
persoas  da  súa

PLEB2.1.  Fai
presentacións  moi
breves  e  elementais

C
L

CL3.1. Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

contorna  inmediata,
de  obxectos,  así
como de expresar  os
seus  gustos   e
intereses,  usando
expresións  e  frases
sinxelas e de uso moi
frecuente,
normalmente  illadas
ou  enlazadas  con
conectores  básicos
(and/or).

previamente
preparadas  e
ensaiadas  sobre
temas  moi  próximos
a  si  mesmo/a e  aos
demais  cunha
pronuncia  e
entoación
comprensibles. 

situacións  de  comunicación
predicibles.

B2.2.  Participar  de
forma  activa  e
comprensible  en
conversas  que
requiran  un
intercambio directo de
información  en  áreas
de  necesidade
inmediata  ou  sobre
temas  moi  familiares,
aínda  que  en
ocasións a  pronuncia
non  sexa tan  clara  e
poida  provocar
confusións
lingüísticas.

PLEB2.3.Amosa
unha  actitude  de
escoita atenta

C
L

CL3.1. Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

PLEB2.4.Reproduce
comprensiblemente
textos  orais  sinxelos
e  breves  (p.e.
cancións,  chants)
aprendidos  a  través
de xogos.

C
L
S
C

CL3.1. Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
SC2. Respecta  as  normas
básicas  de  intercambio  como
escoitar  e  mirar  a  quen  fala,
respectando  o  turno  de
palabra.

B2.3.  Producir
patróns  sonoros,
acentuais,  rítmicos  e
de  entoación  básicos
e de uso diario

PLEB2.5.Amosa
interese  e  respecto
polas  achegas  dos,
seus
compañeiros/as.

C
L
S
C

CL2.1. Canta  unha  canción
empregando  de  maneira
axeitada  os  elementos
lingüísticos  e  paralingüísticos
apropiados.
CL2.2. Recita  tonadillas,
trabalinguas,  pequenos
poemas,  etc.  coa  entoación  e
pronuncia axeitadas.  
SC1. Participa  en interaccións
orais  dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación predicibles.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B3.1. Identificar o tema
e  comprender  o
sentido  xeral  e  as
ideas  principais  en
textos escritos sinxelos
de temas previamente
traballados  de  forma
oral e de interese para
o  alumnado  e  conte
con  apoio  visual  en
soporte  papel  ou
dixital.

PLEB3.1.  Comprende
frases  simples
escritas,  relacionadas
cos  temas traballados
previamente de forma
oral. 

C
L

CL4.1. Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
captando  o  sentido  global
dos mesmos.
CL4.2. Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
identificando  a  información
máis importante.

B3.2.  Discriminar
patróns  gráfico  e
recoñecer  os
significados  e
intencións
comunicativas  básicas
que  expresen  pausas,
exclamacións,
interrogacións.

PLEB3.2.  Comprende
a idea principal dunha
historia  sinxela
acompañada de apoio
visual  redundante  e
identifica  os  e
aspersonaxes
principais. 

C
L

CL4.2. Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
identificando  a  información
máis importante.

B3.3.  Coñecer  as
estratexias  básicas
máis  adecuadas  para
a  comprensión  do
sentido  xeral,  e  as
ideas principais  en
textos  escritos
sinxelos.

PLEB3.3.  Amosa
interese  pola  lectura
nunha  lingua
estranxeira. 

C
L
A
A

CL4.2. Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
identificando  a  información
máis importante.
AA1. Use  algunhas
estratexias  para  aprender  a
aprender,  como  usar
dicionarios bilingües visuais.

PLEB3.4.  Emprega
algunhas  estratexias
básicas  para  a
comprensión lectora.

C
L
A
A

CL4.2. Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
identificando  a  información
máis importante.
AA1. Use  algunhas
estratexias  para  aprender  a
aprender,  como  usar
dicionarios bilingües visuais.

PLB3.5.  Iníciase  na
selección  de  contos
ou  narracións  da
biblioteca  de  aula
para  a  súa  lectura
guiada  e  respetando
as  súas  normas  de



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

funcionamento.

PLB3.6.  Amosa
interese  por
informase,
comunicarse  e
aprender a través dos
textos escritos.

Bloque 4. Produción de textos escritos

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B4.1.  Escribir  textos
sinxelos  seguindo  un
modelo  dado,
compostos  de  frases
simples  illadas,  nun
rexistro  neutro,
utilizando con razoable
corrección  as
convencións
ortográficas  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. 

PLEB4.1.  Escribe
frases  sinxelas
relacionadascon
temas  da  súa  vida
cotiá  traballadas
previamente de forma
oral. 

C
L

CL5.1. Escribe  frases
referidas  a  situacións cotiás
próximas  á  experiencia  a
partir de modelos.

B4.2.  Aplicar  patróns
gráficos e convencións
ortográficas  básicas
para  escribir  con
razoable  corrección
frases  curtas  que
utiliza normalmente ao
falar,  cunha  ortografía
aceptable.. 

PLEB4.2.  Escribe
conversas  sinxelas
seguindo  un  modelo
dado  e  respetando  a
estrutura  gramatical
coñecida. 

C
L

CL5.2. Escribe  textos
referidos  a  situacións cotiás
próximas  á  experiencia  a
partir  de  modelos  de
diferentes  textos  sinxelos
para  transmitir  información
con  diversas  intencións
comunicativas.

B4.3.  Iniciarse no uso
das  ferramentas
informáticas  para

PLEB4.3.Escribe
textos  sinxelos,
organizados  con

C
L

CL5.2. Escribe  textos
referidos  a  situacións cotiás
próximas  á  experiencia  a



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

completar  actividades
predeseñadas  polo
persoal docente.

coherencian  a  súa
secuencia  e  con
léxico  relacionado  co
tema  da  escritura  e
cos seus intereses. 

partir  de  modelos  de
diferentes  textos  sinxelos
para  transmitir  información
con  diversas  intencións
comunicativas.

PLEB4.4.Completa un
formulario en liña  cos
seus  datos  e  dos  e
das  demais  (nome,
apelido e idade...).

C
L
A
A

CL5.2. Escribe  textos
referidos  a  situacións cotiás
próximas  á  experiencia  a
partir  de  modelos  de
diferentes  textos  sinxelos
para  transmitir  información
con  diversas  intencións
comunicativas.

AA1. Use  algunhas
estratexias  para  aprender  a
aprender,  como  usar
dicionarios bilingües visuais.

PLEB4.5.  Responde
de  forma  escrita  a
preguntas  sobre
temas  traballados  en
clase  como,  por
exemplo,  onde  está
un  obxecto  ou  un
lugar, de que cor é un
obxecto,  que  hora  é,
cales  son  os  seus
gustos  ou  se hai algo
nun  determinado
lugar.

PLEB4.6.  Escribe  en
soporte  papel  ou
dixital  falando  de  si
mesmo/a  e  da  súa
contorna inmediata de
xeito elemental.

PLEB4.7. Presenta  os
seus  textos  de  forma
coidada,  ordenada  e
cunha  caligrafía
axeitada  para  a  súa
idade.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

PLEB4.8.Valora  a
lingua  escrita  como
medio  de
comunicación.

Bloque 5. Coñecemento de la lingua e conciencia intercultural

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B5.1.  Identificar
aspectos
socioculturais básicos
e  significativos  e
aplicar
progresivamente  os
coñecementos
adquiridos  sobre
estes  a  unha
comprensión
adecuada do texto.

PLEB5.1.Pregunta  e
responde  para
dar/obter información
en  conversas
básicas  (nome,
idade,  actividades,
favoritas  e  gustos)
sobre  si  mesmo  e
sobre os demais. 

SC SC2. Respeta  as  normas
básicas de intercambio como
escoitar e mirar a quen fala,
respetando  o  turno  de
palabra.

B5.2.  Amosar
curiosidade  pola
lingua  e  desexos  de
participar  en
actividades
individuais  ou
colectivas  que
soliciten  o  seu  uso
comunicativo.

PLEB5.2.Utiliza  as
rutinas  de  saúdo  e
despedidas  e
diríxese  aos  demais
utilizando  as
fórmulas  de  cortesía
básicas  (hello,
goodbye, see you...).

CL
SC

CL3.1. Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
SC2. Respecta  as  normas
básicas de intercambio como
escoitar e mirar a quen fala,
respetando  o  turno  de
palabra.

B5.3. Iniciar e rematar
as  interaccións
adecuadamente.

PLEB5.3.
PLEB5.3.Identifica,
asocia  e  menciona
palabras  e  frases
simples  con  imaxes
ilustrativas. 

CL
SIE
E

CL3.1. Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
SIEE1. Busca  e  recompila
información  sobre  temas
coñecidos  en  diferentes
soportes.

B5.4.  Obter  e  dar
información  básica
persoal,  a  súa
contorna  máis

PLEB5.4.  Expresa  e
identifica  a
localización  básica
de obxectos.

CL
SC

CL1.2. Identifica  aspectos
fonéticos,  do  ritmo,
acentuación  e  entoación  da
lingua  estranxeira  en



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

inmediata  e  na
situación  de
comunicación  propia
da aula. 

diferentes  contextos
comunicativos.
SC2. Respecta  as  normas
básicas de intercambio como
escoitar e mirar a quen fala,
respectando  o  turno  de
palabra.

B5.5.  Expresar
nocións  básicas  e
relativas  a  tamaño,
cantidade,  posesión,
número  calidades
físicas,  forma,  cor,
tempo atmosférico.

PLEB5.5.  Expresa  e
identifica  de  xeito
elemental  os  seus
desexos. 

CL CL3.1. Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.6.  Expresar  a
localización  dos
obxectos.

PLEB5.6.  Estrutura
adecuadamente  os
elementos  das
oracións,  mantén  a
concordancia  de
número  e  usa
correctamente  os
nexos básicos.

CL CL3.1. Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.7.  Expresar  e
identificar  os  seus
desexos.

PLEB5.7.  Diferenza
preguntas  e
respostas simples

CL CL3.1. Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.8.  Utilizar
adecuadamente  as
estruturas
morfosintácticas  máis
básicas  e  frecuentes
para  realizar  as
funcións
comunicativas
propias do seu nivel. 

PLEB5.8.  Memoriza
rutinas  lingüísticas
básicas  e  sinxelas
para,  por  exemplo,
desenvolverse  nas
interaccións máis
habituais. 

CL CL3.1. Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.9.  Recoñecer  as
estruturas  sintácticas
básicas  e  os  seus
significados
asociados. 

PLEB5.9.  Participa
activamente  en
xogos  de  letras,
elaboración  de
glosarios ilustrados e
dramatizacións, etc.  

CL CL1.2. Identifica  aspectos
fonéticos,  do  ritmo,
acentuación  e  entoación  da
lingua  estranxeira  en
diferentes  contextos
comunicativos.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B5.10.  Utilizar
estruturas  sintácticas
básicas  (p.e.  enlazar
palabras  ou  grupos
de  palabras  con
conectores  básicos
como  “e,  ou”,
adecuándoas  aos
propósitos
comunicativos.

PLEB5.10.Comprend
e  e  usa
adecuadamente  o
vocabulario  básico
necesario  para
participar  nas
interaccións  de aula,
ler  textos sinxelos
adecuados  á  súa
idade  eescribir  con
léxico   traballado
previamente  de
forma oral. 

CL CL1.4. Identifica informacións
específicas  en  textos  orais
sobre  temas  familiares  e  de
interese.

B5.11.  Mostrar  un
control  limitado  dun
conxunto  de
estruturas gramaticais
sinxelas  e  de
modelos  de  oracións
e  frases  dentro  dun
repertorio
memorizado.

PLEB5.11.Participa
de  forma  activa,
cooperadora  e
respectuosa  en
intercambios
lingüísticos  en
situacións  rutineiras
reais ou  simuladas a
través  de  respostas
verbais  e  non
verbais. 

CL
SC

CL2.3. Participa  en
representacións sinxelas.
SC1. Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.12. Comprender e
utilizar o léxico propio
do nivel en  contextos
comunicativos
sinxelos.

PLEB5.12.Valora  a
realidade  plurilingüe
da  súa  propia
contorna.

CL
SC

CL1.1. Recoñece  o  léxico  e
as  realizacións  lingüísticas,
identificando  palabras  e
frases esenciais relacionadas
co seu entorno máis cotián.
CL3.1. Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
CL4.2. Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
identificando  a  información
máis importante.
CL5.1. Escribe  frases
referidas  a  situacións  cotiás
próximas  á  experiencia  a
partir de modelos.
SC1. Participa  en



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.13.  Recoñecer  un
repertorio  limitado de
léxico  oral  de  alta
frecuencia  relativo  a
situacións  cotiás  e
temas  habituais  e
concretos
relacionados  coas
súas experiencias.

PLEB5.13.Amosa
interese  por  coñecer
persoas  que  falan
outras  linguas  e
teñen  outras
culturas.

B5.14.  Distinguir  a
función  ou  funcións
comunicativas  do
texto  e  os  seus
exponentes  máis
habituais.

PLEB5.15.Relaciona
elementos
socioculturais
estranxeiros cos
propios para avanzar
no  desenvolvemento
dunha  conciencia
intercultural.

                3.7.3.4.- 4º nivel

Bloque 1. Comprensión de textos oraIs

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B1.1.  Comprender  a
idea  global  e  a
información  máis
importante  en  textos
orais  moi  breves con
estruturas simples  e
coñecidas  cun  léxico
de uso cotiá con axuda
de  elementos
lingüísticos  e  non
lingüísticos  presentes
nas  situación
comunicativas  e
conectados  cos
propios  intereses  e
coas  propias
experiencias,

PLEB1.1. Comprende
o  sentido  global  e  a
información  mais
importantes de textos
orais,  con  estruturas
coñecidas e léxico de
uso  cotiá
procedentes  de
medios  audiovisuais
ou  da  Internet
adecuados  á  súa
idade. 

C
L

CL1.3. Capta o sentido global
en textos orais  sobre temas
familiares e de interese.
CL1.4. Identifica informacións
específicas  en  textos  orais
sobre temas familiares  e de
interese.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

articulados  con
claridade  e
lentamente,
transmitidos  de  viva
voz  ou   a  través  de
recursos  multimedia
que non distorsionen a
mensaxe. 

B1.2. Coñecer e aplicar
as  estratexias  básicas
máis adecuadas para a
comprensión  do
sentido  xeral, e  a
información  máis
importante do texto. 

PLEB1.2. 
Comprende os 
puntos principais e 
recoñece palabras e
expresións 
coñecidas en textos 
orais (contos, 
cancións e 
conversas) sobre 
temas familiares ou 
do seu interese e 
expresados con 
claridade e que 
conten con apoio 
visual. 

C
L

CL1.1.  Recoñece  o  léxico  e
as  realizacións  lingüísticas,
identificando  palabras  e
frases esenciais relacionadas
coa súa contorna máis cotiá.

B1.3.  Discriminar
patróns  sonoros,
rítmicos e de entoación
básicos  nos  diferentes
contextos
comunicativos  de
forma significativa. 

PLEB1.3. Identifica a
información máis 
relevante en 
interaccións orais 
nas que participa 
que traten sobre 
temas familiares 
procedentes de 
diferentes medios de
comunicacióne da 
Internet. 

C
L
A
A

CL1.2.  Identifica  aspectos
fonéticos,  do  ritmo,
acentuación  e  entoación  da
lingua  estranxeira   en
diferentes  contextos
comunicativos.
AA2.  Usa  algunhas
estratexias  de  tipo  receptivo
ou interactivo para solucionar
problemas de comunicación.

PLEB1.4.  Escoita
atentamente  en
interaccións  cara  a
cara,  sen
interromper.

C
L

CL1.3. Capta o sentido global
en textos orais  sobre temas
familiares e de interese.

PLEB1.5.Mostra
interese  e  respecto
polas  intervencións
orais  alleas  en  prol
da  mellora  da  súa



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

pronuncia,  entoación
e acentuación.

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B2.1. Interactuar en 
situacións reais ou 
simuladas sinxelas de
comunicación sobre 
temas do seu 
interese, sobre 
persoas da súa 
contorna inmediata, 
usando expresións e 
frases coñecidas e de 
uso frecuente, 
normalmente illadas 
ou enlazadas con 
conectores básicos 
(and/or/then). 

PLEB2.1. Participa 
en situación reais 
ou simuladas de 
comunicación 
breves e 
elementais, 
previamente 
preparadas e 
ensaiadas, sobre 
temas do seu 
interese, sobre 
persoas da súa 
contorna inmediata,
cunha pronuncia e 
entoación 
comprensibles. 

C
L

CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B2.2.  Participar  de
forma  activa  e
cooperativa  en
situacións  funcionáis
de  comunicación  que
requiran  un
intercambio  directo de
información  en  áreas
de  necesidade
inmediata ou temas do
seu  interese  cunha
pronuncia  axeitada  e
empregando  as
convencións  propias
do  proceso
comunicativo. 

PLEB2.2. Pregunta e
respondeparadar/obt
er
informacióneninterac
cións cotiás.

C
L

CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

PLEB2.3. Amosa
unha  actitude  de
escoita atenta. 

C
L
S
C

CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
SC2.  Respecta  as  normas
básicas  de  intercambio  como
escoitando e mirando a quen
fala,  respectando  o  turno  de
palabra.

B2.3.  Valorar  as
linguas  estranxeiras
como  instrumento  de
comunicación.

PLEB2.4.  Reproduce
comprensiblemente
textos  orais  sinxelos
e  breves  (p.e.

C
L
S
C

CL2.1.  Canta  unha  canción
usando de forma adecuada os
elementos  lingüísticos  e
paralingüísticos apropiados.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

cancións,  conversas
telefónicas  ou
dramatizacións)..

CL2.2.  Recita  tonadillas,
trabalinguas,  pequenos
poemas, etc.  coa entoación e
pronunciación adecuadas.  
SC1. Participa en interaccións
orais  dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación predicibles.

B2.4. Producir patróns
sonoros,  acentuais,
rítmicos  e  de
entoación básicos  de
uso diario.

PLEB2.5.Manifesta
interese  e  respecto
polas apartacións do
seus
compañeiros/as.

PLEB2.8.  Amosa
unha  actitude
positiva  polo  uso  da
lingua  estranxeira
nas  diferentes
situacións
comunicativas.

PLEB2.9.  Domina
progresivamente
aspectos  fonéticos,
do  ritmo,  da
acentuación  e  da
entoación  da  lingua
estranxeira  para  a
produción  de  textos
orais.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B3.1. Identificar o tema
e comprender o sentido
xeral  e  as  ideas  máis
importantes  en  textos
escritos  sinxelos  de
temas  previamente
traballados  de  forma
oral e de interese para
o  alumnado,  e  conte

PLEB3.1. Comprende
frases  simples
escritas, relacionadas
cos temas traballados
previamente de forma
oral. 

C
L

CL4.1.  Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
captando o sentido global do
mesmo.
CL4.2.  Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
identificando  a  información
máis importante.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

con  apoio  visual  en
soporte  papel  ou
dixital. 

B3.2.  Coñecer  as
estratexias  básicas
máis adecuadas para a
comprensión  do
sentido  xeral,  e  as
ideas  principais  en
textos  escritos
sinxelos. 

PLEB3.2. Comprende
a  idea  principal  dun
texto  escrito  sinxelo
acompañado  de
apoio visual, acorde á
súa idade procedente
dos  medios  de
comunicación
adaptados  á  súa
competencia
lingüística. 

C
L

CL4.2.  Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
identificando  a  información
máis importante.

B3.3.  Discriminar
patróns  gráficos  e
recoñecer  os
significados  e
intencións
comunicativas  básicas
que  expresen  pausas,
exclamacións  e
interrogacións. 

PLEB3.3. Amosa
interese  pola  lectura
nunha  lingua
estranxeira. 

C
L
A
A

CL4.2.  Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
identificando  a  información
máis importante.
AA1.  Usa  algunhas
estratexias  para  aprender  a
aprender,  como  utilizar
dicionarios bilingües visuais.  

PLEB3.4. Selecciona
contos, narracións ou
outro  material  escrito
da  biblioteca de  aula
para  a  súa  lectura
autónoma  acordes  á
súa  idade  e
intereses.

C
L
A
A

CL4.2.  Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
identificando  a  información
máis importante.
AA1.  Usa  algunhas
estratexias  para  aprender  a
aprender,  como  utilizar
dicionarios bilingües visuais.  

PLB3.5.  Iníciase
progresivamente  no
uso  autónomo  de
estratexias  de
comprensión lectora.

PLB3.6.  Formula
hipóteses  sobre  o
texto  a  partir  de
elementos  icónicose
títulos  que  o
acompañan,  e
compróbaas.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

PLEB3.7.Valora  a
lingua  escrita  como
medio  de
comunicación.

PLEB3.9.  Amosa
interese  por
informarse,
comunicarse  e
aprendera través dos
textos escritos.

Bloque 4. Produción de textos escritos

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B4.1.  Escribir  textos
sinxelos  propios,
compostos  de  frases
simples  illadas,  nun
rexistro  neutro,
utilizando  con razoable
corrección  as
convencións
ortográficas  e  os
principais  signos  de
puntuación,  para  falar
de  si  mesmo,  da  súa
contorna  máis
inmediata  e  de
aspectos  da  súa  vida
cotiá,  en  situacións
familiares e predicibles.

PLEB4.1. Escribe
frases  sinxelas
relacionadas  con
temas  da  súa  vida
cotiá  traballadas
previamente de forma
oral. 

C
L

CL5.1.  Escribe  frases
referidas  a  situacións  cotiás
próximas  á  experiencia  a
partir de modelos.

B4.2. Coñecer e aplicar
as  estratexias  básicas
máis adecuadas para a
produción de  textos
escritos. 

PLEB4.2. Escribe
conversas  sinxelas,
seguindo  un  modelo
dado e respetando a
estrutura  gramatical
coñecida. 

C
L

CL5.2.  Escribe  textos
referidos  a  situacións  cotiás
próximas  á  experiencia   a
partir  de  modelos   de
diferentes  textos  sinxelos
para  transmitir  información
con  diversas  intencións
comunicativas.

B4.3.  Aplicar  patróns
gráficos e  convencións

PLEB4.3. Escribe
textos  sinxelos,

C
L

CL5.2.  Escribe  textos
referidos  a  situacións  cotiás



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

ortográficas  básicas
para  escribir  con
razoable  corrección
frases curtas que utiliza
normalmente  ao  falar,
cunha  ortografía
aceptable.

organizados  con
coherencia  na  súa
secuencia  e  con
léxico relacionado  co
tema  da  escritura
propios de  situacións
de  relación
interpersoal
(invitacións,  notas  e
avisos). 

próximas  á  experiencia   a
partir  de  modelos   de
diferentes  textos  sinxelos
para  transmitir  información
con  diversas  intencións
comunicativas.

B4.8.  Iniciarse  no  uso
das  ferramentas
informáticas  para
completar  actividades
preelaboradas  polo
persoal docente.

PLEB4.4. Completa
un formulario  en liña
cos  seus  datos
persoais e dos e das
demais  (nome,
apelido, idade...).

C
L
A
A

CL5.2.  Escribe  textos
referidos  a  situacións  cotiás
próximas  á  experiencia   a
partir  de  modelos   de
diferentes  textos  sinxelos
para  transmitir  información
con  diversas  intencións
comunicativas.
AA1.  Usa  algunhas
estratexias  para  aprender  a
aprender,  como  utilizar
dicionarios bilingües visuais.

PLEB4.6.  Escribe
correspondencia
persoal  simple  en
soporte  papel  ou
dixital  falando  de  si
mesmo/a  e  da  súa
contorna inmediata.

PLEB4.7. Produce 
textos escritos 
significativos, en 
soporte papel ou 
dixital, de forma 
individual ou en 
parella seguindo o 
modelo traballado.

PLEB4.8. Utiliza de 
xeito guiado asTIC 
para a produción de 
textos sinxelos.

PLEB4.9.Presenta os
seus textos con 



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

caligrafía clara e 
limpeza: evitando 
riscos, inclinación de 
liñas, etc.

PLEB4.10.Amosa 
interese por utilizar a 
lingua estranxeira 
escrita de forma 
correcta en situacións
variadas atendendo á
súa corrección 
ortográfica.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B5.1. Identificar 
aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
básicos para unha 
comprensión 
adecuada do texto 
oral e escrito. 

PLEB5.1. Identifica
aspectos básicos da
vida  cotiá  dos
países  onde  se fala
a  lingua  estranxeira
(horarios,  comidas,
festividades...)  e
compáraos  cos
propios,  amosando
unha  actitude  de
apertura  cara  ao
diferente. 

SC SC2.  Respeta  as  normas
básicas de intercambio como
escoitando e mirando a quen
fala,  respectando  o  turno  de
palabra.

B5.2. Amosar 
curiosidade pola 
lingua e pola súa 
cultura.

PLEB5.2. Amosa
curiosidade  por
aprender  a  lingua
estranxeira  e  a  súa
cultura. 

CL
SC

CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
SC2.  Respeta  as  normas
básicas de intercambio como
escoitando e mirando a quen
fala,  respectando  o  turno  de
palabra.

B5.3. Iniciar e rematar
as  interaccións
adecuadamente  en
situación reais  ou
simuladas  en
contextos dirixidos. 

PLEB5.3. Inicia  e
remata  as
interaccións
adecuadamente. 

CL
SIE
E

CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
SIEE1.  Busca  e  recompila



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

información  sobre  temas
coñecidos  en  diferentes
soportes.

B5.4. Obter  e  dar
información  persoal,
sobre  o  seu  contorno
máis inmediato  en
situacións
comunicativas
habituais dentro e fóra
da aula. 

PLEB5.4.  Pregunta
e responde de  xeito
comprensible  en
actividades  de
aprendizaxe  cotiás
en  distintos
contextos.

CL
SC

CL1.2.  Identifica  aspectos
fonéticos,  do  ritmo,
acentuación  e  entoación  da
lingua  estranxeira   en
diferentes  contextos
comunicativos.
SC2.  Respeta  as  normas
básicas de intercambio como
escoitando e mirando a quen
fala,  respetando  o  turno  de
palabra.

B5.5.  Expresar
nocións  básicas
relativas  a  rutinas,
tempo,  vestimenta  e
prezo.

PLEB5.5.  Expresa,
identifica e distingue
os tramos horarios e
as  rutinas  do  día,
prezos,
vestimentas…

CL CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.6.  Expresar  e
identificar  localización
de  persoas,  de
obxectos e de lugares.

PLEB5.6.  Pregunta
e responde de  xeito
comprensible  sobre
a  localización
(obxectos,  espazos,
seresvivos…).

CL CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.7.  Solicitar  e
comprender  o
permiso,  o  acordo,  a
información,  a
preferencia,  a  axuda
ou  o  desexo,  a
capacidade  entre
outras.

PLEB5.7.  Pregunta
e responde de  xeito
comprensible  sobre
o permiso, o acordo,
a  preferencia,
desexo  ou  a
capacidade.

CL CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.8.  Utilizar
adecuadamente  as
estruturas
morfosintácticas  para
realizar  as  funcións
comunicativas propias
do seu nivel. 

PLEB5.8. Estrutura
adecuadamente  os
elementos  das
oracións,  mantén  a
concordancia  de
número  e  usa
correctamente  os
nexos básicos. 

CL CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.9.  Recoñecer PLEB5.9.  Diferenza CL CL1.2.  Identifica  aspectos



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

estruturas  sintácticas
básicas  e  os  seus
significados
asociados.

preguntas  e
respostas  moi
simples,  así  como
as  que  achegan
información. 

fonéticos,  do  ritmo,
acentuación  e  entoación  da
lingua  estranxeira   en
diferentes  contextos
comunicativos.

B5.10.  Utilizar
estruturas  sintácticas
de  progresiva
dificultade  (p.  e.
enlazar  frases
sinxelas  con
conectores  básicos
como and, or, then).

PLEB5.10.
Memoriza  rutinas
lingüísticas  para
desenvolverse  nas
interaccións
habituais. 

CL CL1.4. Identifica informacións
específicas  en  textos  orais
sobre  temas  familiares  e  de
interese.

B5.11. Mostrar  un
control sobre  un
conxunto  de
estruturas  gramaticais
sinxelas e de modelos
de  oracións  e  frases
dentro  dun  repertorio
memorizado.

PLEB5.12. Compara
aspectos lingüísticos
e  culturais  das
linguas  que  coñece
para mellorar na súa
aprendizaxe e lograr
unha  competencia
integrada  a  través
de  producións
audiovisuais  ou
multimedia  e  de
manifestacións
artísticas.

CL
SC

CL2.3.  Participa  en
representacións sinxelas.
SC1. Participa en interaccións
orais  dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación predicibles.

B5.12.  Comprender  e
utilizar o léxico propio
do  nivel  en  situación
comunicativas
sinxelas  da  vida  da
aula ou fóra dela.

PLEB5.13.Compren
de  e  usa
adecuadamente  o
vocabulario
necesario  para
participar  nas
interaccións de aula
ou  fóra  da aula,  ler
textos  próximos  á
súa  idade e escribir
con léxico traballado
previamente.

CL
SC

CL1.1.  Recoñece  o  léxico  e
as  realizacións  lingüísticas,
identificando  palabras  e
frases esenciais  relacionadas
coa súa contorna máis cotiá.
CL3.1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.
CL4.2.  Le  textos  sinxelos
sobre  temas  coñecidos
identificando  a  información
máis importante.
CL5.1.  Escribe  frases
referidas  a  situacións  cotiás



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

próximas  á  experiencia  a
partir de modelos.
SC1. Participa en interaccións
orais  dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación predicibles.

B5.13.  Recoñecer  un
repertorio  limitado  de
léxico  de  alta
frecuencia  relativo  a
situacións  cotiás  e
temas  habituais  e
concretos
relacionados  coas
súas experiencias,
intereses  próximos á
súa idade.

3.7.3.5.- 5º nivel
Bloque 1. Comprensión de textos orais

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B1.1.  Comprender  a
idea  global  e  a
información  máis
importante  en  textos
orais  moi  breves,  con
estruturas simples  e
coñecidas  cun  léxico
de uso moi frecuente e
conectados  cos
propios  intereses  e
coas  propias
experiencias  do
alumnado,  articulados
con  claridade  e
transmitidos  de  viva
voz  ou  por  soportes
multimedia  que  non
distorsionen  a
mensaxe. 

PLEB1.1.
Comprende o sentido
global  e  a
información  máis
importante  de  textos
orais,  con  estruturas
coñecidas e léxico de
uso cotiá  adecuados
á  súa  idade,
procedentes  de
medios  audiovisuais
ou da Internet. 

C
L

CL1.3. Identifica informacións
específicas  en  textos  orais
variados  emitidos  en
diferentes  situacións  de
comunicación.
CL1.4.  Comprende
globalmente  e  extrae
información  específica  de
situacións  curtas  e  sinxelas
coa visualización  repetida  do
documento audiovisual.

B1.2.  Coñecer  e PLEB1.2. C CL1.1.  Escoita  e  entende



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

aplicar  as  estratexias
básicas  máis
adecuadas  para  a
comprensión  do
sentido  xeral  e  a
información  máis
importante do texto. 

Comprende  os
puntos  principais  e
recoñece  palabras  e
expresións
coñecidas  en  textos
orais  (xogos  de
ordenador,  peticións,
instrucións)  sobre
temas  do  seu
interese,  expresados
con  claridade  e  que
conten  con  apoio
visual  en  soporte
papel ou dixital. 

L secuencias  de instrucións  ou
direccións  sinxelas,  dadas
polo profesorado ou un medio
mecánico.

B1.3.  Discriminar
patróns  sonoros,
acentuais,  rítmicos  e
de  entoación  básicos
nos  diferentes
contextos
comunicativos  de
forma significativa. 

PLEB1.3.Identifica  a
información  máis
relevante  en
interaccións  orais
nas que participa que
traten  sobre  temas
familiares
procedentes  de
diferentes medios de
comunicación  e  da
Internet. 

C
L
A
A

CL1.2. Capta o sentido global
en  textos  orais  variados
emitidos  en  diferentes
situacións de comunicación.
AA2.  Usa  algunhas
estratexias  de  tipo  receptivo
ou  interactivo  para  resolver
problemas de comunicación.

PLEB1.4.  Escoita
atentamente  en
interaccións  cara  a
cara,  sen
interromper.

C
L

CL1.3. Identifica informacións
específicas  en  textos  orais
variados  emitidos  en
diferentes  situacións  de
comunicación.

PLEB1.5.  Amosa
interese  e  respecto
polas  intervencións
orais  alleas  en  prol
da  mellora  da  súa
pronuncia,  entoación
e acentuación.

Bloque 2. Produción de textos oraIs: Expresión e interacción



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B2.1.  Interactuar  en
situacións  reais  ou
simuladas  sinxelas  de
comunicación  sobre
temas do seu interese,
sobre persoas da  súa
contorna  inmediata,
usando  expresións  e
frase  sfeitas  de  uso
frecuente,
normalmente  illadas
ou  enlazadas  con
conectores  básicos
(and/or/then/but). 

PLEB2.1.Participa
de  forma  activa  en
situacións  reais  ou
simuladas  de
comunicación,
previamente
preparadas  e
ensaiadas,  sobre
temas  do  seu
interese,  sobre
persoas  da  súa
contorna  inmediata,
cunha  pronuncia  e
entoación
comprensibles. 

C
L

CL3.1.  Usa  estruturas  básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.

B2.2.  Participar  de
forma  activa  e
cooperativa  en
situacións  funcionáis
de  comunicación  que
requiran  un
intercambio  directo  de
información  en  áreas
de  necesidade
inmediata ou temas do
seu  interese  cunha
pronuncia  axeitada  e
empregando  as
convencións  propias
do  proceso
comunicativo. 

PLEB2.2.  Pregunta
e  responde  para
dar/obter
información  en
interaccións  cotiás
habituais.

C
L

CL3.1.  Usa  estruturas  básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.

PLEB2.3.Amosa
unha  actitude  de
escoita atenta. 

C
L
S
C

CL3.1.  Usa  estruturas  básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.
SC2.  Respeta  as  normas
básicas  de  intercambio  como
escoitar  e  mirar  quen  fala,
respectando  a  quenda  de
palabra.

B2.3. Valorar a  lingua
estranxeira  como
instrumento  de
comunicación.

PLEB2.4.  Produce
textos orais  propios,
sinxelos  e  breves
(p.e.  cancións,
conversas
telefónicas,
dramatizacións)
utilizando  distintos
soportes multimedia.

C
L
S
C

CL2.1. Fai un uso axeitado da
pronunciación, ritmo, entoación
e  acentuación  en  diferentes
contextos.
CL2.2.  Participa  en
representacións sinxelas  
SC1.  Participa  en  interaccións
orais  dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación predicibles.

B2.4. Producir patróns PLEB2.5.  Recorda



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

sonoros,  acentuais,
rítmicos  e  de
entoación  básicos  e
de uso diario.

as  ideas  principais
dun  texto  escoitado
e  fai  un  resumo
breve  sobre  o
mesmo.

PLEB2.6.  Manifesta
interese  e  respecto
polas  opinións  do
seus
compañeiros/as.

PLEB2.7.  Recoñece
a  diversidade
lingüística  da  súa
contorna  como
elemento
enriquecedor.

PLEB2.8. Comeza a
utilizar
correctamente  e
progresivamente
aspectos  fonéticos
básicos, do ritmo, da
acentuación  e  da
entoación  da  lingua
estranxeira  para  a
produción  de  textos
orais comprensibles.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B3.1. Identificar o tema
e  comprender  o
sentido  xeral  e  as
ideas  principais  en
textos escritos sinxelos
de  temas  previamente
traballados  de  forma
oral e cun léxico cotián
de  interese  para  o
alumnado e que  conte
con  apoio  visual  en

PLEB3.1.
Comprende
información  básica
escrita  en  notas,
tendas  e  medios  de
transporte,
relacionadas  cos
temas  traballados
previamente  de
forma oral. 

C
L

CL4.1. Capta o sentido global
de textos sinxelos.
CL4.2.  Localiza  información
explícita  de  textos  diversos
sobre temas de interese.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

soporte  papel  ou
dixital. 

B3.2.  Recoñecer  as
estratexias  básicas
máis adecuadas para a
comprensión  do
sentido  xeral,  e  as
ideas  principais  en
textos  escritos
sinxelos.

PLEB3.2.
Comprende  a  idea
principal  dun  texto
escrito  sinxelo,  con
apoio  visual,
procedente  dos
medios  de
comunicación
adaptados  á  súa
competencia
lingüística  e  acorde
coa súa idade. 

C
L

CL4.2.  Localiza  información
explícita  de  textos  diversos
sobre temas de interese.

B3.3.  Discriminar
patróns  gráficos  e
recoñecer  os
significados  e
intencións
comunicativas  básicas
que  expresen  pausas,
exclamacións  e
interrogacións. 

PLEB3.4.Emprega
algunhas  estratexias
básicas  para  a
comprensión lectora. 

C
L
A
A

CL4.2.  Localiza  información
explícita  de  textos  diversos
sobre temas de interese.
AA1.  Emprega  estratexias
para  aprender  a  aprender,
como  empregar  dicionarios
bilingües ou monolingües.  

B3.4.  Recoñecer  os
signos  ortográficos
básicos  (punto  e
coma),  así  como  os
símbolos frecuentes.

PLEB3.5.Selecciona
contos, narracións ou
outro material escrito
da biblioteca da aula
para  a  súa  lectura
autónoma, acordes á
súa idade e intereses
e  respectando  as
súas  normas  de
funcionamento.

C
L
A
A

CL4.2.  Localiza  información
explícita  de  textos  diversos
sobre temas de interese.
AA1.  Emprega  estratexias
para  aprender  a  aprender,
como  empregar  dicionarios
bilingües ou monolingües.  

PLB3.6.  Formula
hipóteses  sinxelas  a
partir  de  elementos
icónicos e títulos que
o  acompañan  e
compróbaas.

PLEB3.7.  Valora  a
lingua  escrita  como
medio  de
comunicación.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

PLEB3.8.  Amosa
interese  por
informarse,
comunicarse  e
aprender  a  través
dos textos escritos.

PLEB3.9.  Amosa
interese  pola
corrección, ortografía
básica,  puntuación e
presentación  dos
textos escritos.

Bloque 4. Produción de textos escritos

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B4.1.  Elaborar  textos
sinxelos  propios,
compostos  de  frases
simples  illadas,
utilizando con razoable
corrección  as
convencións
ortográficas  e  os
principais  signos  de
puntuación,  para  falar
de  si  mesmo,  da  súa
contorna  máis
inmediata  e  de
aspectos  da  súa  vida
cotiá,  en  situación
familiares  e
predicibles. 

PLEB4.1.Elabora
textos  sinxelos
relacionados  con
temas  da  súa  vida
cotiá,  experiencias  e
actividades  na  aula,
traballados
previamente  de
forma oral. 

C
L

CL5.1.  Escribe  na  lingua
estranxeira  a  partir  de
modelos  traballados
previamente.

B4.2.  Coñecer  e
aplicar  as  estratexias
básicas  máis
adecuadas  para  a
produción  de  textos
escritos. 

PLEB4.2.Escribe
diálogos  simples,  a
partir  de  modelos,
respectando  a
estrutura  gramatical
coñecida  e  as
normas  ortográficas
básicas. 

C
L

CL5.2. Elabora textos escritos
atendendo ao destinatario e á
finalidade do texto.

B4.7. Usar ferramentas PLEB4.3.Escribe C CL5.2. Elabora textos escritos



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

informáticas  para
completar  actividades
preelaboradas  polo
persoal  docente
,realizar  sinxelas
presentación  e
transmitir información.

textos  sinxelos,
organizados  con
coherencia  na  súa
secuencia  e  con
léxico relacionado co
tema  da  escritura
propios de situacións
de  relación
interpersoal
(invitacións,  notas,
avisos). 

L atendendo ó destinatario  e á
finalidade do texto.

B4.8.  Aplicar  patróns
gráficos e convencións
ortográficas  básicas
para  escribir  con
razoable  corrección
frases  curtas  que
utiliza normalmente ao
falar,  cunha  ortografía
aceptable.

PLEB4.4.Amosa
interese  polo  uso
guiado das TIC para
producir  textos  e
presentacións  e
transmitir información
escrita.

C
L
A
A

CL5.2. Elabora textos escritos
atendendo ao destinatario e á
finalidade do texto.
AA1.  Emprega  estratexias
para  aprender  a  aprender,
como  empregar  dicionarios
bilingües ou monolingües.

PLEB4.6.  Produce
mensaxes  escritas
breves:  notas  e
avisos, instrucións ou
normas,  cartas,
felicitacións,  carteis,
folletos,  bandas
deseñadas  o
descricións  de
lugares,  gustos  ou
afeccións).

PLEB4.7.  Produce
textos  escritos
significativos,  en
soporte  papel  ou
dixital,  de  forma
individual  ou  en
parella  seguindo  o
modelo  traballado
(elaboración  dunha
enquisa,  SMS,
correspondencia
persoal  simple  en



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

soporte  papel  ou
dixital  falando  de  si
mesmo/a  e  da  súa
contorna
inmediata…).

PLEB4.8.  Uso  do
dicionario  bilingüe  e
doutros  materiais  de
consulta  para  a
elaboración  de
textos.

PLEB4.9.  Presenta
os  seus  textos  con
caligrafía  clara  e
limpeza:  evitando
riscos, inclinación de
liñas, etc.

PLEB4.10.  Utiliza  a
lingua  estranxeira
escrita  de  forma
correcta  en
situacións  variadas
atendendo  á  súa
corrección.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B5.1.  Identificar
aspectos
socioculturais  e
sociolingüísticos
básicos  e
significativos e aplicar
progresivamente  os
coñecementos
adquiridos  sobre
estes,  a  unha
comprensión
adecuada  do  texto
oral e escrito. 

PLEB5.1.  Identifica
aspectos básicos da
vida  cotiá  dos
países onde se fala
a lingua estranxeira
(horarios,  comidas,
festividades…)  e
compáraos  cos
propios,  amosando
unha  actitude  de
apertura  cara  ao
diferente

SC SC2.  Respeta  as  normas
básicas  de  intercambio  como
escoitar  e  mirar  quen  fala,
respetando o turno de palabra.

B5.2.Amosar
curiosidade  pola

PLEB5.2.  Amosa
curiosidade  por

CL
SC

CL3.1. Usa estruturas básicas
propias  da  lingua  estranxeira



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

lingua  e  pola  súa
cultura.

aprender  a  lingua
estranxeira e a súa
cultura.

en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.
SC2.  Respeta  as  normas
básicas  de  intercambio  como
escoitar  e  mirar  quen  fala,
respetando o turno de palabra.

B5.3. Amosar interese
en  participar  en
actividades
individuais,  así  como
respecto  e
cooperación  nas
situación de
aprendizaxe en grupo.

PLEB5.3.Participa
en  actividades  de
aprendizaxe
individuais  e
colectivas,  respecta
as ideas dos e das
demais  e  contribúe
ao  traballo  en
grupo. 

CL
SIE
E

CL3.1. Usa estruturas básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.
SIEE1.  Busca,  recompila  e
organiza  información  en
diferentes soportes.

B5.4. Iniciar e rematar
as  interaccións
adecuadamente  en
situación reais  ou
simuladas  en
contextos  menos
dirixidos.

PLEB5.4.  Inicia  e
remata  as
interaccións
adecuadamente.

CL
SC

CL1.2. Capta o sentido global
en  textos  orais  variados
emitidos  en  diferentes
situacións de comunicación.
SC2.  Respeta  as  normas
básicas  de  intercambio  como
escoitar  e  mirar  quen  fala,
respetando o turno de palabra.

B5.5.  Obter  e  dar
información  persoal
máis  detallada,
apariencia  física,
afeccións…  en
situación
comunicativas
habituais dentro e fóra
da aula.

PLEB5.5.  Identifica
en  textos  simples:
as  formas  de
presente  e  pasado
simple, a afirmación
e a negación…

CL CL3.1. Usa estruturas básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.

B5.6. Expresarse  en
tempo  presente  e
pasado  simple,
afirmativa e negativa,
1ª e 3ª persoa….

PLEB5.6.  Expresa,
identifica e distingue
actividades variadas
de rutina, lecer…

CL CL3.1. Usa estruturas básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.

B5.7. Expresar
nocións  básicas
relativas  a  acción
cotiás, de lecer…

PLEB5.7.  Describe
unha escena sinxela
dicindo  o  que  hai
nela,  compara dúas
ilustracións  e

CL CL3.1. Usa estruturas básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

identifica  as
diferenzas,  entre
outras.

B5.8.  Expresar
eidentificar  a
existencia  de  seres
vivos ou obxectos. 

PLEB5.8.Describe
con  máis  detalle  o
seu  aspecto  físico,
gustos,  afeccións…
de  si  mesmo/a  e
doutra persoa. 

CL CL3.1. Usa estruturas básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.

B5.9.  Describirse
fisicamente,
achegando
información
complementaria,  a  si
mesmo/a  ou  a  outra
persoa.

PLEB5.9. Expresa e
distingue  as
indicacións  para
chegar  a  un  lugar,
así  como  as
instrucións  dentro e
fóra da aula.

CL CL1.2. Capta o sentido global
en  textos  orais  variados
emitidos  en  diferentes
situacións de comunicación.

B5.10.  Expresa  e
comprende
indicacións e ordes.

PLEB5.10.
Diferencia
preguntas  e
respostas  moi
simples,  así  como
as  que  achegan
información. 

CL CL1.4.  Comprende
globalmente  e  extrae
información  específica  de
situacións  curtas  e  sinxelas
coa  visualización  repetida  do
documento audiovisual.

B5.11.  Utilizar
adecuadamente  as
estruturas
morfosintácticas  para
realizar  as  funcións
comunicativas propias
do seu nivel.

PLEB5.11. Estrutura
adecuadamente  os
elementos  das
oracións,  mantén  a
concordancia  de
número e persoa, e
usa  correctamente
os nexos básicos. 

CL
SC

CL2.3.  Participa  en
representacións sinxelas.
SC1. Participa en interaccións
orais  dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación predicibles.

B5.12.  Utilizar  as
estruturas  sintácticas
de  progresiva
dificultade  (p.  e.
enlazar  frases
sinxelas  con
conectores  (and,  or,
then  but),  pero
adecuándoas  aos
propósitos

PLEB5.12.Memoriza
rutinas  lingüísticas
coñecidas  para
desenvolverse  nas
interaccións  dentro
e fóra da aula.

CL
SC

CL1.1.  Escoita  e  entende
secuencias  de  instrucións  ou
direccións sinxelas, dadas polo
profesorado  ou  un  medio
mecánico.
CL3.1. Usa estruturas básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

comunicativos. CL4.2.  Localiza  información
explícita  de  textos  diversos
sobre temas de interese.
CL5.1.  Escribe  na  lingua
estranxeira a partir de modelos
traballados previamente.
SC1. Participa en interaccións
orais  dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación predicibles.

B5.13.  Recoñecer
estruturas  sintácticas
básicas  e  os  seus
significados
asociados.

PLEB5.14.
Comprende  e  usa
adecuadamente  o
vocabulario
necesario  para
participar  nas
interaccións da aula
ou fóra da aula,  ler
textos  próximos  á
súa idade e escribir
con léxico traballado
previamente.

B5.14.  Mostrar  un
control  dun  conxunto
de  estruturas
gramaticais sinxelas e
de  modelos  de
oracións  e  frases
dentro  dun  repertorio
memorizado.

PLEB5.15. 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.

B5.15.  Comprender e
utilizar o léxico propio
do  nivel  en  situación
comunicativas
sinxelas  da  vida  da
aula ou fóra dela.

PLEB5.16.
Establece
similitudes  e
diferenzas  das
linguas  que  hai  na
aula  ou  na  súa
contorna  máis
próxima.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B5.16.Recoñecer  un
repertorio  limitado  de
léxico  de  alta
frecuencia  relativo  a
situacións  cotiás  e
temas  habituais  e
concretos
relacionados  coas
súas experiencias.

PLEB5.17.  Valorar
as  linguas  como
instrumento  de
comunicación,  para
aprender  e
acercarse  a  outras
culturas.

B5.17.  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…).

B5.18.  Indagar  a
realidade plurilingüe e
multicultural  das
familias  e  da  súa
contorna, e identificar
semellanzas  e
diferenzas,  evitando
os estereotipos.

3.7.3.6.- 6º nivel
Bloque 1. Comprensión de textos orais

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B1.1.  Identificar  o
sentido  xeral,  a
información esencial  e
os puntos principais en
textos orais moi breves
e  sinxelos  en  lingua

PLEB1.1.  Comprende
o  esencial  de
anuncios  publicitarios
sobre produtos que lle
interesan  (xogos,
ordenadores,  CD

C
L

CL1.3.  Identifica
informacións  específicas  en
textos  orais  variados
emitidos  en  diferentes
situacións de comunicación.
CL1.4.  Comprende
globalmente  e  extrae



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

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. 

etc.). información  específica  de
situacións  curtas  e  sinxelas
coa visualización repetida do
documento audiovisual.

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. 

PLEB1.2.  Comprende
mensaxes e anuncios
públicos que conteñan
instrucións,
indicacións  ou  outro
tipo  de  información
(por  exemplo,
números,  prezos,
horarios,  nunha
estación  ou  nuns
grandes almacéns). 

C
L

CL1.1.  Escoita  e  entende
secuencias de instrucións ou
direccións  sinxelas,  dadas
polo  profesorado  ou  un
medio mecánico.

B1.3.  Utilizar  as
indicacións  do
contexto  e  da

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

C
L
A

CL1.2.  Capta  o  sentido
global  en  textos  orais
variados  emitidos  en



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

información contida no
texto  para  facerse
unha  idea  dos
significados  probables
de  palabras  e
expresións  que  se
descoñecen. 

sinxelas  (instrucións,
indicacións,  peticións,
avisos). 

A diferentes  situacións  de
comunicación.
AA2.  Usa  algunhas
estratexias de tipo receptivo
ou  interactivo  para  resolver
problemas de comunicación.

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

PLEB1.4.  Identifica  o
tema dunha  conversa
cotiá  predicible  que
ten  lugar  na  súa
presenza  (por
exemplo,  nunha
tenda, nun tren).

C
L

CL1.3.  Identifica
informacións  específicas  en
textos  orais  variados
emitidos  en  diferentes
situacións de comunicación.

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.

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.

PLEB1.7.  Comprende
o  sentido  xeral  e  o



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

esencial  e  distingue
os  cambios  de  tema
de  programas  de
televisión  ou  doutro
material  audiovisual  e
multimedia  dentro  da
súa  área  de  interese
(p.  e.  nos  que  se
entrevista  a  mozos  e
mozas ou personaxes
coñecidos  ou
coñecidas  sobre
temas  cotiás  (por
exemplo,  o  que  lles
gusta  facer  no  seu
tempo  libre)  ou  nos
que se informa sobre
actividades  de  lecer
(teatro,  cinema,
eventos  deportivos
etc.).

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

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

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 intereses e
as  principais
actividades  do  seu

C
L

CL3.1. Usa estruturas básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

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.

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. 

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. 

C
L

CL3.1. Usa estruturas básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.

C
L
S
C

CL3.1. Usa estruturas básicas
propias  da  lingua  estranxeira
en  diferentes  contextos
comunicativos  de  forma
significativa.
SC2.  Respecta  as  normas
básicas  de  intercambio  como
escoitar  e  mirar  quen  fala,
respectando  a  quenda  de
palabra.

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,

C
L
S
C

CL2.1. Fai un uso axeitado da
pronunciación,  ritmo,
entoación  e  acentuación  en
diferentes contextos.
CL2.2.  Participa  en
representacións sinxelas  
SC1. Participa en interaccións
orais  dirixidas  sobre  temas
coñecidos  en  situacións  de
comunicación predicibles.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

adaptándoos  á
función  comunicativa
que  se quere  levar  a
cabo.

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.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

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

PLEB3.1.  Comprende
instrucións,
indicacións,  e
información básica en
notas,  letreiros  e
carteis  en  rúas,
tendas,  medios  de
transporte,  cinemas,
museos,  colexios,  e
outros  servizos  e
lugares públicos. 

C
L

CL4.1.  Capta  o  sentido
global de textos sinxelos.
CL4.2.  Localiza  información
explícita  de  textos  diversos
sobre temas de interese.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

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.

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. 

C
L

CL4.2.  Localiza  información
explícita  de  textos  diversos
sobre temas de interese.

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

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. 

C
L
A
A

CL4.2.  Localiza  información
explícita  de  textos  diversos
sobre temas de interese.
AA1.  Emprega  estratexias
para  aprender  a  aprender,
como  empregar  dicionarios
bilingües ou monolingües.  

B3.4.  Inferir  do
contexto  e  da
información contida no
texto  os  significados
probables  de palabras
e  expresións  que  se

PLEB3.4.  Comprende
o esencial e os puntos
principais  de  noticias
breves  e  artigos  de
revistas para mozas e
mozos  que  traten

C
L
A
A

CL4.2.  Localiza  información
explícita  de  textos  diversos
sobre temas de interese.
AA1.  Emprega  estratexias
para  aprender  a  aprender,
como  empregar  dicionarios



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

descoñecen. temas  que  lle  sexan
familiares ou sexan do
seu  interese
(deportes,  grupos
musicais,  xogos  de
ordenador).

bilingües ou monolingües.  

PLB3.5.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.).

PLEB3.6.Emprega  de
forma  axeitada  os
signos  ortográficos
básicos  (p.  e.  punto,
coma),  así  como
símbolos  de  uso
frecuente (p. e. ☺, @,
₤).

Bloque 4. Produción de textos escritos

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

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

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.). 

C
L

CL5.1.  Escribe  na  lingua
estranxeira  a  partir  de
modelos  traballados
previamente.



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

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.

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. 

C
L

CL5.2.  Elabora  textos
escritos  atendendo  ó
destinatario e á finalidade do
texto.

B4.3.  Aplicar  patróns
gráficos e convencións
ortográficas  básicas
para  escribir  con
razoable  corrección
palabras  ou  frases
curtas  que  se  utilizan
normalmente  ao  falar,
pero  non
necesariamente  cunha
ortografía  totalmente
normalizada.

C
L

CL5.2.  Elabora  textos
escritos  atendendo  ó
destinatario e á finalidade do
texto.

B4.8.  Facer  uso  das
ferramentas
informáticas  para
completar  actividades
predeseñadas  polo
persoal docente.

C
L
A
A

CL5.2.  Elabora  textos
escritos  atendendo  ó
destinatario e á finalidade do
texto.
AA1.  Emprega  estratexias
para  aprender  a  aprender,
como  empregar  dicionarios



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

bilingües ou monolingües.

B4.9.  Usar
correctamente  o
dicionario  bilingüe,
biblioteca  de  aula  e
outros  materiais  de
consulta  para  a
elaboración  de  textos,
respectando  as  súas
normas  de
funcionamento.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

B5.1.  Identificar
aspectos
socioculturais  e
sociolingüísticos
básicos,  concretos  e
significativos, sobre a
vida  cotiá  (hábitos,
horarios,  actividades
ou  celebracións),
condicións  de  vida
(vivenda,  contorna),
relacións
interpersoais
(familiares,  de
amizade  ou
escolares),
comportamento
(xestos habituais, uso
da  voz  ou  contacto
físico)  e  convencións
sociais  (normas  de
cortesía), e aplicar os
coñecementos
adquiridos  sobre
estes  a  unha
comprensión
adecuada do texto. 

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.

SC SC2.  Respecta  as  normas
básicas de intercambio como
escoitar  e  mirar  quen  fala,
respectando  a  quenda  de
palabra.

B5.2.Recoñecer PLEB5.2. CL CL3.1.  Usa  estruturas



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

aspectos
socioculturais  e
sociolingüísticos
básicos,  concretos  e
significativos,  e
aplicar  os
coñecementos
adquiridos  sobre
estes  a  unha
produción  oral  e
escrita  adecuada  ao
contexto, respectando
as  convencións
comunicativas  máis
elementais.

Desenvólvese  en
transaccións  cotiás
(p.  e.  pedir  nunha
tenda  un  produto  e
preguntar o prezo).

SC básicas  propias  da  lingua
estranxeira  en  diferentes
contextos  comunicativos  de
forma significativa.
SC2.  Respecta  as  normas
básicas de intercambio como
escoitar  e  mirar  quen  fala,
respectando  a  quenda  de
palabra.

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).

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). 

CL
SIE
E

CL3.1.  Usa  estruturas
básicas  propias  da  lingua
estranxeira  en  diferentes
contextos  comunicativos  de
forma significativa.
SIEE1.  Busca,  recompila  e
organiza  información  en
diferentes soportes.

B5.4.  Recoñecer  os
significados  máis

PLEB5.4.Participa
nunha  entrevista,  p.

CL
SC

CL1.2. Capta o sentido global
en  textos  orais  variados



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

comúns asociados ás
estruturas  sintácticas
básicas  propias  da
comunicación oral  ou
escrita  (p.  ex.
estrutura interrogativa
para  demandar
información).

e. médica nomeando
partes do corpo para
indicar o que lle doe.

emitidos  en  diferentes
situacións de comunicación.
SC2.  Respecta  as  normas
básicas de intercambio como
escoitar  e  mirar  quen  fala,
respectando  a  quenda  de
palabra.

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.

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.

CL CL3.1.  Usa  estruturas
básicas  propias  da  lingua
estranxeira  en  diferentes
contextos  comunicativos  de
forma significativa.

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.

CL CL3.1.  Usa  estruturas
básicas  propias  da  lingua
estranxeira  en  diferentes
contextos  comunicativos  de
forma significativa.

B5.7. Cumprir  a CL CL3.1.  Usa  estruturas



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

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).

básicas  propias  da  lingua
estranxeira  en  diferentes
contextos  comunicativos  de
forma significativa.

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. 

CL CL3.1.  Usa  estruturas
básicas  propias  da  lingua
estranxeira  en  diferentes
contextos  comunicativos  de
forma significativa.

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.

CL CL1.2. Capta o sentido global
en  textos  orais  variados
emitidos  en  diferentes
situacións de comunicación.

B5.10.  Iniciar  e
rematar  as
interaccións

CL CL1.4.  Comprende
globalmente  e  extrae
información  específica  de



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

adecuadamente  en
situacións  reais  ou
simuladas  en
contextos  menos
dirixidos.

situacións  curtas  e  sinxelas
coa visualización repetida do
documento audiovisual.

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…).

CL
SC

CL2.3.  Participa  en
representacións sinxelas.
SC1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.12.  Indagar  a
realidade plurilingüe e
multicultural  das
familias  e  da  súa
contorna, e identificar
semellanzas  e
diferenzas,  evitando
os estereotipos.

CL
SC

CL1.1.  Escoita  e  entende
secuencias de instrucións ou
direccións  sinxelas,  dadas
polo profesorado ou un medio
mecánico.
CL3.1.  Usa  estruturas
básicas  propias  da  lingua
estranxeira  en  diferentes
contextos  comunicativos  de
forma significativa.
CL4.2.  Localiza  información
explícita  de  textos  diversos
sobre temas de interese.
CL5.1.  Escribe  na  lingua
estranxeira  a  partir  de
modelos  traballados
previamente.
SC1.  Participa  en
interaccións  orais  dirixidas
sobre  temas  coñecidos  en
situacións  de  comunicación
predicibles.

B5.13.  Establecer
similitudes  e



Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias - Indicadores

diferenzas  das
linguas  que  hai  na
aula  ou  na  súa
contorna  máis
próxima.

B5.14.  Valorar  as
linguas  coma  un
instrumento  de
comunicación,  para
aprender e acercarse
a outras culturas, que
hai  diversidade  de
linguas  e  mostra
respecto por todas.

3.7.4.- Avaliación da práctica docente.

ELEMENTOS  A

EVALUAR

INDICADORES DE LOGRO
RESULTAD

O

NON

ACADADO

S

PARCIALMEN

TE

ACADADOS

TOTALMENTE

ACADADOS

PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA

Non  se

axusta  ao

contexto

da clase

Axústase

parcialmente

ao contexto da

clase

Axústase

totalmente  ao

contexto  da

clase

PLANS  DE

MELLORA

Non  foron

adoptadas

medidas

de  mellora

despois  de

ver  os

resultados

académico

s.

Identificadas

as medidas de

mellora  para

ser  tomadas

despois de ver

os  resultados

académicos.

Medidas  de

mellora  foron

adoptadas  de

acordo  aos

resultados

académicos

obtidos.



ELEMENTOS  A

EVALUAR

INDICADORES DE LOGRO
RESULTAD

O

NON

ACADADO

S

PARCIALMEN

TE

ACADADOS

TOTALMENTE

ACADADOS

ATENCIÓN  Á

DIVERSIDADE

Non  se

adoptaron

medidas

adecuadas

á  atención

á

diversidade

.

Identificadas

medidas  de

atención  á

diversidade

para adoptar.

Adoptadas

medidas  á

diversidade

adecuadas.

EDUCACIÓN

TRANSVERSAL

Non

traballados

ningún  dos

temas

transversai

s  na

materia.

Traballáronse

a  maioría  dos

temas

transversais

da materia. 

Traballáronse

todos  os  temas

transversais  da

materia.

PROGRAMA  DE

RECUPERACIÓN

Non  se

estableceu

un

programa

de

recuperaci

ón para os

alumnos/as

Comezouse

un  programa

de

recuperación

para  aquel

alumnado  que

o necesitaba.

Estableceuse  un

programa  de

recuperación

efectivo  para

aquel  alumnado

que  o

necesitaba.

OBXECTIVOS Non  se

acadaron

os

obxectivos

da  materia

marcados.

Acadados

parte  dos

obxectivos  da

materia para o

curso.

Acadados  os

obxectivos

establecidos

para  esta

materia.



ELEMENTOS  A

EVALUAR

INDICADORES DE LOGRO
RESULTAD

O

NON

ACADADO

S

PARCIALMEN

TE

ACADADOS

TOTALMENTE

ACADADOS

COMPETENCIAS

CLAVE

Non  se

acadaron a

maioría

das

competenci

as  clave

para  esta

materia.

Acadáronse

parte  das

competencias

clave  nesta

materia.

Acadáronse  as

competencias

clave  nesta

materia.

PRÁCTICA

DOCENTE

A

ensinanza

non  foi

satisfactori

a.

A  ensinanza

foi

parcialmente

satisfactoria.

A  ensinanza  foi

satisfactoria.

PROGRAMAS  DE

MELLORA  DA

PRÁCTICA

DOCENTE

Non  foron

diseñados

programas

de  mellora

para  a

práctica

docente.

Identificados

os puntos para

diseñar  o

programa  de

mellora  da

práctica

docente. 

Foron diseñados

os  programas

para  a  mellora

da  práctica

docente.

4. EDUCACIÓN INFANTIL

4.1 Obxectivos xerais da etapa de infantil

A finalidade da educación infantil é a de contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo,
social e intelectual das nenas e dos nenos.

Na educación infantil  atenderase progresivamente ao desenvolvemento afectivo, ao
movemento e aos hábitos de control corporal, ás manifestacións da comunicación e da
linguaxe,  ás  pautas  elementais  de  convivencia  e  relación  social,  así  como  ao
descubrimento das características físicas e sociais do medio. Ademais, facilitarase que
nenas e nenos elaboren unha imaxe de si mesmos positiva e equilibrada e adquiran
autonomía persoal. 



Potenciarase a transmisión  daqueles  valores  que favorezan a liberdade persoal,  a
responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, o respecto, a
xustiza, a prevención de conflitos e a súa resolución pacífica, a non-violencia en todos
os  ámbitos  da  vida  persoal,  familiar  e  social,  así  como  o  desenvolvemento  da
igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  e  o  fomento  da  igualdade  entre  homes  e
mulleres. 

A educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as capacidades que
lles permitan: 

a) Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, as súas posibilidades de
acción e aprender a respectar as diferenzas. 

b) Observar e explorar a súa contorna familiar, natural e social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

e)  Relacionarse  cos  demais  e  adquirir  progresivamente  pautas  elementais  de
convivencia e de relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de
conflitos. 

f) Desenvolver Habilidadees comunicativas en diferentes linguaxes e formas de
expresión. 

g) Iniciarse nas Habilidadees lóxico-matemáticas e achegarse á lectura e escritura
como medio de comunicación, información e gozo. 

h) Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a
comunicación. 

i)  Achegarse,  na  medida  das  súas  posibilidades,  ao  uso  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación. 

4.2 As tres áreas de experiencia e desenvolvemento na educación infantil

As áreas da educación infantil son as seguintes: 

 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal.

 Coñecemento da contorna.

 Linguaxes: comunicación e representación. 

A continuación,  detallamos  os obxectivos,  contidos  e  criterios de avaliación de
cada unha das áreas.

4.2.1. Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

Os contidos educativos que atinxen a esta área agrúpanse en catro bloques, que non
son  unidades  independentes,  senón  que  deben  visualizarse  de  forma  inclusiva  e
relacional, xa que comprenden aspectos que se conteñen e vinculan uns cos outros, e
mesmo non poden ser traballados separadamente dos contidos do resto das áreas.
Faise, polo tanto, imprescindible un enfoque global e significativo das situacións de
ensino e aprendizaxe. Estes bloques de contidos son: 

 O corpo e a propia imaxe. 



 Xogo e movemento. 

 A actividade cotiá. 

 O coidado persoal e a saúde. 

a. Obxectivos 

En  relación  coa  área,  a  intervención  educativa  terá  como  obxectivo  o
desenvolvemento das seguintes capacidades:

 Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente as

propias características, posibilidades e limitacións a través da interacción coas
outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior
autonomía persoal. 

 Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e algunhas

das súas funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión, e
coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e movementos.

 Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e ser

capaces de expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar tamén
os das outras persoas. 

 Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas

sinxelas  ou  resolver  problemas  da  vida  cotiá,  aceptando  as  pequenas
frustracións e manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades
que se presentan, reforzando o sentimento de autoconfianza e sendo quen de
solicitar axuda. 

 Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras

persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración
e mais evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio. 

 Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a

hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando
das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

 Progresar  na adquisición  de hábitos  de orde,  constancia  e  planificación  no

desenvolvemento das tarefas. 

 Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais:

idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... 

 Descubrir,  coñecer  e  vivir  o  xogo  como  medio  que  favorece  a  aceptación

propia, o desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto
ás  demais  persoas,  a  aceptación  de  regras,  a  seguridade  persoal  e  a
aceptación da identidade sexual e cultural. 

b. Contidos

 Corpo e a propia imaxe



- Exploración  do  propio  corpo,  recoñecendo  progresivamente  as  súas
características e posibilidades para chegar á toma de conciencia do propio
esquema corporal. 

- Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades básicas
do corpo. 

- Adquisición de confianza nas capacidades propias. 

- Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. 

- Potenciación da construción do esquema corporal a partir das sensacións e
das percepcións do propio corpo, en relación e interacción cos datos que a
nena  ou  o  neno  recibe  das  outras  persoas,  do  medio  e  dos  obxectos.
Vivencia do corpo como un todo para pasar progresivamente a sentir as
partes que o integran. 

- Recoñecemento das percepcións sensoriais propioceptivas -que proveñen
dos propios músculos e articulacións e as percepcións extereoceptivas –
relacionadas cos campos visuais, auditivos, olfactivos, táctiles, gustativos...

- Aceptación  da  propia  imaxe  corporal  e  gozo  xogando  co  seu  corpo,
desenvolvendo accións e iniciativas individuais e grupais, empregando as
posibilidades expresivas do propio corpo –a través de xestos, movementos,
xogos, danzas...

- Identificación,  verbalización  e  expresión  de  sentimentos,  emocións,
vivencias, preferencias e intereses propios e das demais persoas. 

- Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando nas
súas posibilidades e recoñecendo as limitacións propias. 

- Recoñecemento  dos  sentidos  como  medio  de  expresión,  percepción  e
comprensión  do  mundo  que  o  rodea,  e  como  medio  favorecedor  do
desenvolvemento cognitivo. 

- Observación  dos  cambios  físicos  nas  persoas  ao  longo  do  tempo.
Identificación das diferentes etapas da vida valorándoas positivamente. 

- Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e
características das demais persoas, evitando actitudes discriminatorias. 

- Recoñecemento e vivencia das referencias espazotemporais en relación co
propio corpo, cos obxectos, coa contorna e coas demais persoas. 

- Desenvolvemento  da  identidade  sexual  e  aceptación  do  corpo  sexuado
feminino  e  masculino.  Mantemento  dunha  actitude  crítica  ante  os
estereotipos  ofertados  a  través  da  publicidade  e  outros  medios  de
comunicación social. 

 Xogo e movemento. 

- Participación  nos  xogos  e  na  actividade  motriz,  identificando  as  súas
capacidades e confiando nas propias posibilidades de acción, amosando
actitudes de iniciativa e constancia. 

- Gozo  co  xogo  como  medio  para  coñecer  a  realidade,  mantendo  unha



actitude  de  axuda  e  cooperación  con  iguais  e  con  persoas  adultas.
Aceptación do xogo como medio de desfrute e de relación cos demais. 

- Adaptación do ton e da postura ás características  do obxecto,  da outra
persoa, da súa acción e da situación. 

- Satisfacción polo crecente dominio persoal. 

- Aceptación de compromisos, establecendo acordos en consideración á súa
persoa, ás outras e ao seu medio, fortalecendo vínculos afectivos -amizade,
cooperación, axuda, solidariedade...-.

- Comprensión, aceptación e valoración de regras para xogar. 

- Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas, partindo
do  coñecemento  e  valoración  dos  xogos  propios  da  comunidade  e
abríndose ao coñecemento e gozo dos das outras. 

- Coordinación  progresiva  das  súas  Habilidadees  psicomotrices  finas  e
grosas. 

- Adquisición  dun  maior  dominio  das  súas  capacidades  corporais:
desenvolvemento das Habilidadees motoras, do control de ton, do equilibrio
e da respiración. 

- Adquisición  de  nocións  básicas  de  orientación  e  coordinación  de
movementos. 

- Potenciación  das  súas  capacidades  motoras,  de  coordinación  e  de
orientación no espazo. 

- Exploración das posibilidades perceptivas, motrices e expresivas propias e
das  demais  persoas,  amosando  iniciativa  para  aprender  Habilidadees
novas. 

 A actividade cotiá.

- Regulación  do  propio  comportamento,  satisfacción  pola  realización  de
tarefas e conciencia da propia competencia. 

- Interese  por  participar  en  actividades  da  vida  cotiá,  con  iniciativa  e
progresiva  autonomía  na  súa  realización,  regulando  o  propio
comportamento, para camiñar cara á resolución pacifica de conflitos. 

- Habilidadees  para a  interacción  e  colaboración,  así  como unha actitude
positiva para establecer relacións de afecto coas persoas adultas e iguais,
aceptando a diversidade. 

- Hábitos  elementais  de  organización,  constancia,  atención,  iniciativa  e
esforzo. 

- Planificación secuenciada da acción para resolver tarefas. 

- Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais persoas,
buscando os recursos axeitados que lle permitan concluír os proxectos que
inicia, sendo quen de solicitar e prestar axuda. 

- Xestión  do  seu  comportamento  en  función  das  necesidades  das  outras



persoas  e  das  normas  de  funcionamento  do  grupo,  dereitos,
responsabilidades e comportamentos sociais, camiñando progresivamente
cara á autorregulación das súas accións. 

- Recoñecemento  progresivo  da  súa  identidade  persoal:  capacidades,
actitudes e coñecementos, aplicándoos nas súas actividades diarias. 

 O coidado persoal e a saúde.

- Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación,
descanso ...

- Iniciación  na  práctica  de  accións  e  recoñecemento  de  situacións  que
favorezan a interacción e adquisición de hábitos saudables como a hixiene
corporal e ambiental, a adecuada alimentación, o consumo responsable e o
descanso. 

- Aceptación  das  normas  de  comportamento  establecidas  durante  as
comidas, os desprazamentos, o descanso e a hixiene. 

- Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. 

- Valoración da axuda doutras persoas. 

- Identificación  e  valoración  de  hábitos  favorecedores  ou  non  dunha  boa
saúde. 

- Valoración  da  necesidade  de  desenvolverse  en  espazos  saudables
identificando  as  condicións  que  os  caracterizan.  Colaboración  no
mantemento de ambientes limpios e ordenados. 

- Gusto por un aspecto persoal coidado manifestando as súas preferencias
estéticas -vestimenta, peiteados, adobíos, coloridos...-. 

- Emprego  responsable  e  axeitado  de  instrumentos,  ferramentas  e
instalacións para previr accidentes e evitar situacións de risco. 

- Fomento  de  hábitos  de  prevención  de  enfermidades  e  de  accidentes
domésticos, respondendo con actitude de tranquilidade e colaboración. 

c. Criterios de avaliación

 Recoñecer,  identificar  e  representar  o  corpo na súa globalidade  e  as  súas

diferentes partes. 

Este  criterio  trata  de  avaliar  a  capacidade  para  recoñecer  e  nomear  as
diferentes partes  do corpo,  situándoas  espacialmente  na súa persoa e  nas
demais. Así mesmo, avaliarase a complexidade na representación do esquema
corporal. 

 Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo ás

características dos obxectos, á acción e á vida cotiá. 

Por medio deste criterio preténdese observar o desenvolvemento do ton, da
postura e do equilibrio,  do control  respiratorio e da coordinación motriz nos
diferentes  desprazamentos  e  actividades,  así  como  a  utilización  das
posibilidades motrices, sensitivas e expresivas do propio corpo. As nenas e os



nenos deberán manifestar un control progresivo deles en distintas situacións e
actividades, como xogos, rutinas ou tarefas da vida cotiá. 

 Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións. 

Con este criterio avaliarase se o alumnado identifica os sentidos, se recoñece a
súa  funcionalidade  e  se  pode  explicar  con  exemplos  sinxelos  as  principais
sensacións asociadas a cada sentido. 

Así  mesmo,  valorarase  se  aprecia  a  súa  importancia  como  medio  de
percepción e comprensión do mundo que o rodea. 

 Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, manifestando

confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as súas limitacións. 

Avalíase a través deste criterio a formación dunha imaxe persoal axustada e
positiva, a capacidade para utilizar  os recursos propios, o coñecemento das
súas posibilidades e limitacións, a confianza para emprender novas accións e a
superación das dificultades. 

 Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando positivamente

a diversidade. 

Este criterio trata de avaliar se as nenas e os nenos son quen de manifestar
respecto  e  aceptación  polas  características  das  demais  persoas,  sen
discriminacións de ningún tipo e amosando actitudes de axuda e colaboración. 

 Identificar  e  manifestar  os  propios  sentimentos,  vivencias,  emocións  e

comprender os das demais persoas. 

Avalíase con este criterio se o alumnado se mostra sensible aos sentimentos e
estados anímicos, propios e das demais persoas, e se é quen de solicitar ou de
prestar  axuda;  se manifesta e percibe os estados de alegría, preocupación,
enfado, tristeza..., xestionando os propios e tendo en conta os dos demais; así
como se  mostra  interese  polos  motivos  que  os  causan,  dando  mostras  de
comprensión e tratando de consolar. 

 Participar  en  xogos,  mostrando  destrezas  motoras  e  Habilidadees

manipulativas cada vez máis axustadas. 

 Trátase de avaliar con este criterio a capacidade do alumnado para participar

activamente  en  distintos  tipos  de  xogo  valorando  positivamente  tanto  os
propios da súa cultura como os doutras. Observarase o desenvolvemento dos
elementos motrices que se manifestan en desprazamentos, marcha, carreira
ou saltos; así como a coordinación e control das Habilidadees manipulativas de
carácter fino que cada actividade require -repartir,  deixar pegadas, encaixar,
pinzar, suxeitar...-. 

 Participar  en  xogos  e  actividades  colectivas  aceptando  as  normas  que  os

rexen. 

Trátase de avaliar con este criterio a participación activa en distintos tipos de
xogo,  sendo  capaces  de  gozar  do  xogo  colectivo,  de  controlar  a  propia
vontade,  de  ter  constancia  e  de  superar  a  frustración.  Valorarase  tamén a
utilización adecuada das normas que os rexen e as actitudes de colaboración e



axuda que eviten adoptar posturas de submisión ou de dominio. 

 Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar en

tarefas e aceptar as normas. 

Preténdese avaliar con este criterio as destrezas adquiridas para realizar as
actividades  habituais  da  vida  diaria.  Estimarase  o  grao  de  autonomía  e  a
iniciativa  para  levar  a  cabo  as  devanditas  actividades,  utilizando
adecuadamente os espazos e materiais apropiados e facendo uso das normas
establecidas  para  cada  caso.  Así  mesmo,  observarase  a  constancia,
organización,  hábitos,  atención,  planificación,  interacción,  autorregulación,
autovaloración, perseveranza... 

 Manifestar  hábitos  de  saúde,  alimentación  saudable,  hixiene  corporal  e

benestar utilizando adecuadamente espazos e materiais. 

Avaliarase  a  través deste  criterio  o gusto por  participar  en actividades  que
favorecen  un  aspecto  persoal  coidado  e  mais  unha  contorna  limpa  e
esteticamente agradable,  así  como por colaborar na creación dun ambiente
xerador de benestar, de xeito que asuman un enfoque proactivo cara á súa
seguridade e benestar. Esta asunción demóstrase en rutinas de aula, saídas
educativas, zonas de xogo... 

 Identificar situacións de risco e actuar coherentemente ante elas. 

Avaliarase  a  través  deste  criterio  se  o  alumnado  emprega  axeitadamente
instrumentos e instalacións para previr accidentes e evitar situacións de risco. 

4.2.2 Coñecemento da contorna

Con esta área de coñecemento e experiencia preténdese favorecer en nenos e nenas
o proceso de descubrimento e representación dos diferentes contextos que compoñen
a contorna infantil,  así  como facilitar  a súa inserción neles,  de maneira reflexiva e
participativa. Os contidos desta área adquiren sentido desde a complementariedade co
resto  das  áreas,  e  haberán  de  interpretarse  nas  propostas  didácticas  desde  a
globalidade da acción e das aprendizaxes. Así por exemplo, o medio non pode ser
comprendido  sen  a  utilización  das  diferentes  linguaxes,  da  mesma  maneira  a
realización de desprazamentos orientados ha de facerse desde o coñecemento do
propio corpo e da súa localización espacial.
Ao longo desta etapa, os nenos e as nenas descobren a súa pertenza ao medio social.
A  vida  escolar  comporta  o  establecemento  de  experiencias  máis  amplas  que  lles
achegarán  ao  coñecemento  das  persoas  e  das  relacións  interpersoais,  xerando
vínculos e desenvolvendo actitudes como confianza,  empatía e apego que constitúen
a sólida base da súa socialización. No desenvolvemento destas relacións afectivas,
terase en conta a expresión e comunicación das propias vivencias, das súas emocións
e sentimentos, para a construción da propia identidade e para favorecer a convivencia.
Progresivamente  hanse  de ir  achegando  ao coñecemento  dalgúns  trazos culturais
propios.  A  diversidade  cultural  aconsella  aproximar  a  nenos  e  nenas  aos  usos  e
costumes  sociais  desde  unha  perspectiva  aberta  e  integradora  que  lles  permita
coñecer diversos modos e manifestacións culturais presentes na sociedade e xerar así
actitudes de respecto e aprecio cara a elas. 



A importancia das novas tecnoloxías e a súa incorporación actual ao funcionamento
da  sociedade  aconsellan  que  nenas  e  nenos  identifiquen  o  papel  que  estas
tecnoloxías teñen nas súas vidas, interesándose polo seu coñecemento e iniciándose
no seu uso.

Os contidos desta área divídense en tres grandes bloques: 

 Medio físico: elementos, relacións e medida. 

 Achegamento á natureza. 

 Cultura e vida en sociedade. 

a. Obxectivos

En  relación  coa  área,  a  intervención  educativa  terá  como  obxectivo  o
desenvolvemento das seguintes capacidades:

 Observar e explorar de forma activa a súa contorna, xerando interpretacións

sobre algunhas situacións e feitos significativos,  e mais  mostrando interese
polo seu coñecemento. 

 Observar os cambios e modificacións a que están sometidos os elementos da

contorna e relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes
de coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

 Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, para

anticipar  probables  efectos que poderían producirse  como consecuencia  de
situacións da vida diaria e dalgúns experimentos realizados. 

 Relacionarse  coas  demais  persoas,  de  forma  cada  vez  máis  equilibrada  e

satisfactoria,  interiorizando  progresivamente  as  pautas  de  comportamento
social e axustando a súa conduta a elas. 

 Coñecer  distintos grupos sociais  próximos á súa experiencia,  algunhas das

súas características, producións culturais, valores e formas de vida. 

 Establecer  relacións  de  confianza,  afecto,  colaboración,  comprensión  e

pertenza baseadas no respecto ás persoas, ás normas e valores da sociedade
a que pertencen. 

 Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da

cultura  galega  -expresións  artísticas,  costumes,  festas  populares,  folclore,
gastronomía, etc.-. 

 Iniciarse  nas  Habilidadees  matemáticas,  manipulando  funcionalmente

elementos  e  coleccións,  identificando  os  seus atributos  e  calidades  e  mais
establecendo relacións de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación. 

 Empregar  o  coñecemento  matemático  para  interpretar  a  vida  en  clave  de

lóxica,  comprendendo  situacións  e  resolvendo  problemas:  establecendo
relacións,  explorando,  ordenando,  comparando,  cuantificando,  medindo,
pesando, etc. 



b. Contidos

 Medio físico: elementos, relacións e medida. 

- Interese  pola  exploración  dos  obxectos  e  materiais  presentes  no  medio
recoñecendo  as  súas  funcións  e  usos  cotiáns  e  mais  mantendo  unha
actitude de respecto e coidado cara a obxectos propios e alleos. 

- Recoñecemento  dalgúns  atributos  e  propiedades  de  obxectos  e  de
materiais,  examinando  con  atención  as  súas  características  e  a  súa
aplicación na vida diaria. 

- Interese pola  clasificación de obxectos e de materiais  e aproximación  á
cuantificación de coleccións. 

- Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos da contorna.

- Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de
cantidades.  Emprego  dos  números  para  identificar,  contar,  clasificar,
numerar,  informarse  e  ordenar  elementos  da  realidade  sempre  en
situacións contextualizadas e significativas. 

- Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos números na vida
cotiá. 

- Utilización da acción de contar como estratexia para a obtención dun dato
numérico  e  como  verificación  do  resultado  de  operacións  de  cálculo
sinxelas e funcionais. 

- Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida cotiá:
localizar  un  dato  numérico,  facer  unha  repartición,  realizar  unha
estimación... 

- Utilización  de  xogos  de  mesa  como  actividades  lúdicas  que  unen  o
razoamento, a reflexión e o divertimento en grupo. 

- Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e obxectos,
en diferentes situacións e con variadas accións. 

- Achegamento a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, capacidade,
tempo- a través da estimación: comparando, sopesando, observando... 

- Recoñecemento  e  identificación  de  situacións  en  que  se  fai  necesario
medir. Interese e curiosidade polos instrumentos de medida convencionais
e non convencionais facendo unha aproximación ao seu uso. 

- Adquisición  progresiva  da  noción  do  paso  do  tempo  mediante  as
actividades da vida cotiá. 

- Orientación temporal en situacións cotiás empregando diferentes nocións e
relacións. Aproximación ao uso do calendario. 

- Establecemento  de  relacións  de  orientación  espacial  de  localización,
dirección,  distancia  e  posición  respecto  a  obxectos,  persoas  e  lugares,
nomeándoos  axeitadamente  e  empregando  o  vocabulario  topolóxico
elemental. 



- Exploración  lúdica  das  propiedades  e  características  dalgúns  corpos
xeométricos elementais. 

- Vivencia,  representación  e  interpretación  do  espazo,  empregando  a
imaxinación en debuxos, planos, fotografías, mapas ou outros. 

 Achegamento á natureza. 

- Identificación  e  afondamento  no  estudo  dalgunhas  características  e
funcións  vitais  dos  seres  vivos  empregando  a  exploración  sensorial.
Diferenzas entre seres vivos e obxectos inertes. 

- Observación dun ser vivo no seu medio natural ou reproducindo o medio na
aula, rexistrando a observación e contrastando os datos entre compañeiras
e compañeiros. 

- Observación  dalgunhas  características,  comportamentos,  funcións  e
cambios nos seres vivos. 

- Identificación  dalgunhas  características,  necesidades  e  cambios  nos
procesos  de  crecemento  e  etapas  do  desenvolvemento  das  persoas  e
outros seres vivos. 

- Curiosidade,  respecto  e  coidado  cara  aos  elementos  do  medio  natural,
especialmente animais e plantas. 

- Descubrimento  das  diferentes  formas  en  que  se  encontra  a  auga  na
natureza, comprendendo a súa contribución ao desenvolvemento dos seres
vivos e do medio, valorando a necesidade da súa conservación e de facer
un uso responsable dela. 

- Identificación dos cambios que se producen en canto á luminosidade,  á
posición do sol,  aos ciclos da lúa...  ao longo dun día, dos meses e das
estacións do ano. 

- Formulación  de  hipóteses,  contrastándoas  coas  das  outras  persoas,
buscando respostas e explicacións sobre as causas e consecuencias de
fenómenos do medio natural –calor, choiva, vento, día, noite, erosión, ciclo
vital...-  e  dos  producidos  pola  acción  humana  -  pontes,  encoros,
aeroxeradores, muíños de auga...-. 

- Gozo  ao  realizar  actividades  individuais  e  de  grupo  en  contacto  coa
natureza.  Valoración  da  súa  importancia  para  a  saúde  e  o  benestar,
apreciando o medio natural como un espazo para a recreación, a aventura
e conservación, a realización de actividades ao aire libre e o contacto con
elementos da natureza. 

- Participación en proxectos e investigacións no medio natural, expresando
as  actividades  realizadas  e  os  resultados  obtidos  mediante  diferentes
representacións. 

 Cultura e vida en sociedade. 

- Identificación  da  familia  e  da  escola  como  primeiros  grupos  sociais  de
pertenza,  valorando  positivamente  as  relacións  afectivas  que  neles  se
establecen, mantendo unha actitude de colaboración e asumindo pequenas



responsabilidades.

- Recoñecemento e respecto dos diferentes tipos de familias. 

- Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia e na escola.

- Interese  e  disposición  favorable  para  iniciar  relacións  respectuosas,
afectivas e recíprocas con nenos e nenas doutras culturas. 

- Achegamento ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións e
institucións para cubrir necesidades e achegar servizos presentes na súa
comunidade, evitando estereotipos sexistas. 

- Colaboración  co  resto  de  compañeiros  e  compañeiras  na  vida  da  aula,
amosando  disposición  para  compartir  e  resolver  conflitos.  Incorporación
progresiva de pautas adecuadas de comportamento. 

- Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega apreciando
os cambios que se producen no modo de vida co paso do tempo. Sucesos
e persoas relevantes  da historia  da súa comunidade,  do seu país e do
mundo. 

c. Criterios de avaliación

 Explorar os obxectos e elementos da contorna inmediato e actuar sobre eles.

Recoñecer os seus atributos e calidades. Agrupar, clasificar e ordenar estes
elementos e coleccións segundo distintos criterios. 

Preténdese valorar con este criterio a capacidade e o interese para explorar os
obxectos  e  materias  presentes  na  súa  contorna  mediante  actividades
manipulativas, sendo quen de identificar propiedades físicas observables como
forma,  cor,  tamaño,  peso...  Valorarase,  así  mesmo,  a  capacidade  para
establecer  relacións  entre  as  súas  características  ou  atributos  e  o  seu
comportamento físico -caer,  rodar,  escorregar,  botar...-  despois  de observar
mediante unha experimentación sinxela estas accións. 

Este criterio permitirá avaliar tamén a competencia para organizar - agrupando,
clasificando e ordenando- a información obtida das calidades e características
dos obxectos. 

 Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e ordenar

elementos da realidade, aproximándose ao seu valor notacional e conceptual. 

Con este criterio comprobarase a competencia das nenas e dos nenos para
aplicar  a  situacións  variadas  os  coñecementos  adquiridos  sobre  o  uso dos
números:  expresar  cantidades,  identificar  datas,  indicar  medidas,  identificar
números de teléfono, das casas, das matrículas de coches... 

Comprobarase así mesmo o modo en que nenas e nenos van desenvolvendo
determinadas Habilidadees lóxico-matemáticas en situacións contextualizadas
e  significativas  -preparación  de  receitas,  rexistros,  creación  de  coleccións,
xogos  de  mesa...-  establecendo  relacións  cualitativas  e  cuantitativas  entre
elementos  e  coleccións,  estimando  cantidades  pequenas,  expresándoas
oralmente ou mediante escritura convencional ou non convencional,  facendo



uso da acción de contar como estratexia para a obtención dun dato numérico e
como verificación do resultado de operacións de cálculo sinxelas. 

 Propoñer  e  resolver  problemas  sinxelos  relacionados  con  situacións  cotiás,

empregando e comparando magnitudes de peso, lonxitude e capacidade. 

Observarase, a través deste criterio, a capacidade das nenas e dos nenos para
propoñer  e  resolver  sinxelos  problemas  da  súa  vida  cotiá,  formulando
hipóteses e buscando alternativas, solucións e novas posibilidades, anticipando
consecuencias, individualmente e en grupo, tendo en conta as opinións e as
achegas das demais persoas, o consenso e a negociación. Isto pode implicar a
aplicación de operacións como engadir, quitar, repartir, medir, ordenar... e facer
uso da medida, empregando unidades non convencionais. 

 Recoñecer  algúns aspectos xeométricos  básicos:  liñas,  puntos,  rectángulos,

cadrados, triángulos, círculos, esferas, cubos e prismas. 

Avaliarase  se o  alumnado identifica  e  recoñece  na súa  contorna inmediato
-construcións,  natureza,  arte...-  aspectos  xeométricos  básicos  como  liñas,
puntos, rectángulos, cadrados, triángulos, círculos, esferas ou cubos mediante
a observación e a exploración lúdica. 

 Describir  e representar dun xeito elemental a situación das propias nenas e

nenos  en  relación  a  obxectos  e  ás  demais  persoas  usando  vocabulario
topolóxico elemental. 

Avaliarase  a  competencia  para  interpretar  e  empregar  as  nocións  básicas
espaciais elementais -arriba, abaixo; dentro, fóra; preto, lonxe...- en actividades
de orientación e de representación espacial variadas. 

 Usar e comprender nocións temporais básicas ordenando temporalmente feitos

referidos á súa vida. 

Trátase  de  comprobar  que  o  alumnado  é  quen  de  secuenciar  e  relatar
empregando  o  vocabulario  axeitado:  antes  e  despois,  mañá e  tarde,  día  e
noite, ontehoxe- mañá, día-semana-meses,  estacións do ano; en momentos
significativos que teñen que ver coa súa actividade. 

 Dar mostras de interesarse polo medio natural e os seus cambios. Identificar e

nomear  algúns  dos  seus  compoñentes,  establecendo  relacións  sinxelas  de
interdependencia.  Manifestar  actitudes  de  coidado  e  de  respecto  cara  á
natureza e participar en actividades para conservala. 

Con este criterio valórase o interese, coñecemento e grao de sensibilización
polos elementos da natureza, tanto vivos como inertes; a indagación dalgunhas
características  e  funcións  xerais,  achegándose  á  noción  de  ciclo  vital  e
constatando  os  cambios  que  este  implica.  En  canto  aos  seres  vivos,
valoraranse os hábitos de coidado destes e a sensibilidade e o respecto pola
súa vida. 

Estimarase, así mesmo, o interese que manifestan as nenas e os nenos polo
coñecemento do medio, as observacións que fan, así como as conxecturas que
sobre as súas causas e consecuencias formulan. 

Apreciarase tamén a capacidade do alumnado para valorar a necesidade da



adopción  de  medidas  de  protección  do  medio  por  parte  das  persoas,
participando en actividades para conservalo e reflexionando sobre os cambios
na paisaxe producidos pola intervención humana. 

 Identificar e recoñecer as diferentes etapas da vida nas persoas e outros seres

vivos. 

Avaliarase  a  capacidade  para  recoñecer  os  cambios  que  se  producen  nas
persoas ao longo da súa vida. 

Valorarase tamén se as nenas e os nenos son capaces de establecer algunhas
relacións  entre medio físico e  social,  identificando os cambios  naturais  que
afectan a vida cotiá das persoas -cambios de estacións, temperatura...-. 

 Identificar  e  coñecer  os  grupos  sociais  máis  significativos  da  contorna  do

alumnado e algunhas características da súa organización. 

Con este criterio avalíase o coñecemento dos grupos máis próximos -familia,
escola, veciñanza...- superando estereotipos sociais. 

Observarase, así mesmo, a súa integración e vinculación afectiva aos grupos
máis  próximos  e  a  acomodación  da  súa  conduta  aos  principios,  valores  e
normas  que os  rexen,  recoñecendo  e  valorando  a  necesidade  destas  para
convivir. Especial atención merecerá a capacidade que nenas e nenos mostren
para a análise  de situacións conflitivas e as competencias xeradas para un
adecuado tratamento e resolución. 

 Recoñecer,  identificar  e  poñer  exemplos  sinxelos  dalgúns  servizos

comunitarios. 

Por medio deste criterio tratarase de avaliar o grao de sensibilización cara á
valoración  dos servizos  sociais  e  comunitarios  da  súa  contorna -  mercado,
atención sanitaria, medios de transporte...- superando os estereotipos sexistas
referidos  ás  persoas  usuarias  destes  servizos  e  profesionais  que  os
desenvolven. 

 Recoñecer algunhas manifestacións culturais próximas e doutras realidades,

valorando a súa diversidade e riqueza. 

Avaliarase  con  este  criterio  o  coñecemento  das  principais  manifestacións
culturais propias e a comprensión dalgúns signos ou elementos que identifican
outras culturas. 

Valorarase, así mesmo, o interese e o respecto pola diversidade cultural. 

4.2.3. Linguaxes: comunicación e representación. 

Aínda que pode contribuír  nas demais áreas,  quizais  a área máis importante para
Lingua Estranxeira é a da comunicación e representación. Esta área de coñecemento
e  experiencia  pretende  tamén  mellorar  as  relacións  entre  o  neno  e  o  medio.  As
distintas formas de comunicación e representación serven de nexo entre o mundo
exterior e interior ao ser instrumentos que fan posible a representación da realidade, a
expresión de pensamentos, sentimentos e vivencias e as interaccións cos demais.



No uso de distintas linguaxes, nenas e nenos irán descubrindo a mellor adaptación de
cada un deles á representación das distintas realidades ou dimensións dunha mesma
realidade.  Desta  maneira  facilitarase  que  acomoden  os  códigos  propios  de  cada
linguaxe ás súas intencións comunicativas,  achegándose  a un uso cada vez  máis
propio e creativo das devanditos linguaxes.

As diferentes formas de comunicación e representación que se integran nesta área
son: a linguaxe verbal, a linguaxe artística, a linguaxe corporal, a linguaxe audiovisual
e das tecnoloxías da información e a comunicación. 

 Linguaxe verbal. 

 Linguaxe artística: plástica-musical-corporal. 

 Linguaxe audiovisual. 

a. Obxectivos

En  relación  coa  área,  a  intervención  educativa  terá  como  obxectivo  o
desenvolvemento das seguintes capacidades:

 Utilizar  as  diversas  linguaxes  como  instrumentos  de  comunicación,  de

expresión de ideas  e sentimentos,  de representación,  de aprendizaxe  e  de
gozo. 

 Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais -o silencio, a mirada,

a xestualidade, o olfacto e o tacto- como elementos xenuínos da comunicación
humana. 

 Comprender  que  as  palabras,  escrituras  indeterminadas,  números,  notas

musicais, iconas e outros símbolos e signos convencionais poden representar
os pensamentos, experiencias, coñecementos, ideas e intencións das persoas.

 Comunicarse  oralmente  nas  dúas  linguas  oficiais  con  distintos  propósitos

-expresar  sentimentos,  emocións,  desexos,  ideas...-  con  diferentes
interlocutores e/ou interlocutoras e en diversidade de contextos, valorando a
linguaxe  como  ferramenta  de  relación  cos  demais,  de  regulación  da
convivencia e de aprendizaxe. 

 Comprender a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros nenos,

así  como  das  persoas  adultas,  adoptando  unha  actitude  positiva  cara  ás
linguas. 

 Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades

contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios
comunicativos. 

 Achegarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos. 

 Comprender,  reproducir,  reescribir  -tendo  en  conta  as  diferentes  etapas

individuais no proceso de adquisición da lingua escrita-, e recrear textos. 



 Facer uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte de

pracer. 

 Potenciar a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para imaxinar,

inventar,  transformar...  desde  as  súas  ideas,  sentimentos,  experiencias,
coñecementos... 

 Achegarse  ao  coñecemento  de  obras  artísticas  expresadas  en  distintas

linguaxes,  comunicándose  creativamente  a  través  das  diferentes
manifestacións e adquirindo sensibilidade estética. 

 Desenvolver  o  sentir  de  autoconfianza  nas  producións  artísticas  persoais,

amosando interese pola súa mellora,  respectando e valorando as creacións
propias e as das demais persoas. 

 Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC -ordenadores,  a

internet, encerado dixital interactivo, escáner, vídeo ...- como ferramentas de
busca de información, creación, expresión e comunicación. 

b. Contidos

 Linguaxe verbal: Escoitar, falar e conversar. 

- Utilización  e  valoración  progresiva  da  lingua  oral  para  evocar  e  relatar
feitos;  para  adquirir  coñecementos;  para  expresar  e  comunicar  ideas,
sentimentos  e  emocións;  para  facer  peticións  e  como  mecanismo  para
regular a propia conduta e a das demais persoas. 

- Uso  progresivo,  acorde  coa  idade,  de  léxico  variado,  aumentando  a
precisión na busca dunha maior estruturación das súas frases. 

- Participación de forma oral en conversas, narracións, anécdotas, chistes,
xogos colectivos e outros, incrementando o vocabulario, empregándoo con
crecente  precisión,  con  entoación  axeitada,  pronuncia  clara  e  usando
estruturas  oracionais  que  enriquezan  as  propias  competencias
comunicativas. 

- Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos,  en
diferentes  contextos  e  con  persoas  interlocutoras  diversas  usando
argumentos  nas  súas  conversas,  respectando  quendas  e  escoitando
atentamente. 

- Acomodación progresiva dos seus enunciados aos formatos convencionais.

- Emprego axeitado das formas socialmente establecidas para relacionarse
coas  demais  persoas  -  saúdos,  despedidas,  fórmulas  de  cortesía,
cumprimentos...-. 

- Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira, en rutinas
e situacións habituais de comunicación, amosando unha actitude positiva
cara a esta lingua. 

- Aproximación á lingua escrita.

- Achegamento á lingua escrita como medio de comunicación, información e



gozo a través de soportes diferentes. 

- Interese e atención na escoita de narracións e instrucións lidas por outras
persoas. 

- Iniciación no uso da escrita en situacións contextualizadas e reais. 

- Diferenciación  entre  as  formas  escritas  e  outras  formas  de  expresión
gráfica.  Identificación  de  palabras  e  frases  escritas  moi  significativas  e
usuais.  Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a
propiedades cuantitativas -cantidade de letras, palabras longas e palabras
curtas-  e  propiedades  cualitativas  -variedade  de  grafías-.  Iniciación  ao
coñecemento  do  código  escrito  a  través  desas  palabras  e  frases
empregadas en contextos significativos e funcionais. 

- Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos
e lexibles. 

-  Achegamento á literatura. 

- Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora ou
lector  competente  de  contos,  relatos,  lendas,  poesías,  rimas,  adiviñas,
teatro...; tanto tradicionais como contemporáneas, nas dúas linguas oficiais,
e como fonte de pracer e de aprendizaxe compartida. 

- Dramatización de textos literarios, desfrute e interese por expresarse con
axuda de recursos non lingüísticos. 

- Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición
cultural ou de autor, gozando das sensacións que o ritmo, a rima e a beleza
das palabras producen. 

- Participación  creativa  en  xogos  lingüísticos  -encadeados  de  palabras,
adiviñas,  trabalinguas,  onomatopeas...-  acompañados  de  respostas
corporais -xestos, movementos, ritmos...- para divertirse e para aprender na
compaña de iguais e de persoas adultas. 

- Interese  por  compartir  interpretacións,  sensacións,  emocións  e  opinións
provocadas polas producións literarias, iniciándose nos faladoiros literarios. 

- Introdución ao uso das bibliotecas de centro e de aula como un medio máis
de aproximación á literatura e como espazo privilexiado de recursos para a
diversión e o coñecemento. 

 Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal. 

- Exploración  sensorial  dos  elementos  presentes  na  contorna  integrando
actividades de tocar, ulir, oír e ver. 

- Potenciación  da imaxinación  e  fantasía  do alumnado  para  enriquecer  a
actividade creativa. 

- Experimentación  e  descubrimento  dalgúns  elementos  que  configuran  a
linguaxe plástica -liña, forma, cor, textura, espazo e volume-. 

- Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos
das formas de expresión -cor,  forma, liña,  movemento, volume, texturas,



ritmos, melodías, timbres, entre outros- que lles permitan ás nenas e aos
nenos desenvolver a súa sensibilidade estética. 

- Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais,
útiles  e  soportes  -papeis,  cartón,  arame,  plástico,  teas,  cortiza,  barro,
rasquetas,  cepillos,  esponxas,  pantalla  de  ordenador,  mesa  de  area,
retroproxector, encerado

-  dixital,  fotografías....-  e das distintas técnicas - debuxo,  pintura, collaxe,
amasado,  modelado,  escultura  e  a  combinación  de  dúas  ou  máis
técnicas...- como recursos e medios de expresión e comunicación de feitos,
sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, experiencias... 

- Experimentación e coñecemento das posibilidades de transformación dos
diferentes materiais e obxectos. 

- Descubrimento das posibilidades creativas e plásticas da luz, das sombras
e da cor, empregando recursos como a luz natural, lanternas, lámpadas,
proxector... 

- Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas presentes
na aula, na contorna, en museos e exposicións reais ou virtuais, obradoiros
de artistas e  persoas artesás manifestando e  compartindo a través das
diversas  linguaxes  as  sensacións  e  emocións  que  producen,  así  como
indicando o que gusta e o que non. 

- Planificación  do  proceso  de  elaboración  dalgunha  obra  plástica,  o  seu
desenvolvemento  e  posterior  comunicación,  valorando  a  realización  de
bosquexos para a consecución dunha melloría na produción. 

- Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos
cotiáns e de instrumentos musicais. Utilización dos sons achados para a
interpretación e a creación musical. 

- Vivencia do son e do silencio. 

- Recoñecemento de sons da contorna natural e social, e discriminación dos
seus trazos distintivos. 

- Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das sensacións
que lle xera a música. 

- Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas.
Participación activa e gozo na interpretación de cancións, xogos musicais e
danzas colectivas e individuais. 

- Creación,  mediante  a  música e  o  baile,  dos  propios  patróns,  recreando
situacións, ideas, feitos e sentimentos, mediante o humor, o absurdo e a
fantasía, compartindo con outras persoas as propias creacións. 

- Vivencia  de  xestos  e  movementos  como  recursos  corporais  para  a
expresión e a comunicación e mais o intercambio afectivo. 

- Participación en actividades de dramatización,  danzas,  xogo simbólico  e
outros  xogos  de  expresión  corporal  -mimo,  monicreques,  teatro  de
sombras...-  colaborando  na  elaboración  dos  elementos  necesarios  para



unha ambientación axeitada. 

 Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 

- Identificación  da  utilidade  de  diversos  instrumentos  e  tecnoloxías  como
fontes de información,  de comunicación,  de expresión,  de estratexias de
exploración e investigación. 

- Achegamento  a  producións  audiovisuais  como  películas,  series  de
animación ou videoxogos. 

- Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado dos
medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e da comunicación. 

- Coñecemento,  coidado  e  uso,  na  medida  das  súas  posibilidades,  das
ferramentas tecnolóxicas. 

- Achegamento ao uso do ordenador, á cámara fotográfica... nos procesos
creativos para a elaboración de producións audiovisuais  como series de
animación, presentacións, vídeos..., a través de programas de edición de
textos, de gráficos e de sons. 

- Valoración crítica dos contidos e da estética das producións audio-visuais. 

c. Criterios de avaliación

 Utilizar  a  lingua  oral  do  modo  máis  conveniente  para  unha  comunicación

positiva  con  iguais  e  con  persoas  adultas,  segundo  as  intencións
comunicativas. 

Mediante  este  criterio  avalíase  o  desenvolvemento  da  capacidade  para
expresarse e comunicarse oralmente, con claridade e corrección suficientes,
respondendo a diferentes intencións comunicativas. 

Valorarase, así mesmo, se a nena ou o neno toma en consideración os hábitos
e as normas que rexen as situacións comunicativas  -respectar  quendas de
intervención, escoitar atentamente, respectar a opinión das demais persoas...-.
Tamén  se  avalía  o  uso  de  fórmulas  e  tratamento  axeitadas  para  saudar,
despedirse, presentarse, escusarse, solicitar axuda, agradecer... 

 Comprender  mensaxes  orais  diversas,  mostrando  unha  actitude  de  escoita

atenta e respectuosa. 

Este  criterio  refírese  á  capacidade  para  escoitar  e  comprender  mensaxes,
relatos,  producións  literarias,  descricións,  explicacións,  informacións  de
diferentes emisores e emisoras: iguais, persoas adultas, diversos medios de
comunicación -televisión, radio, webs...-, que lles permitan participar na vida da
aula e na vida cotiá. 

 Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira,

interesándose por participar en interaccións orais en rutinas, xogos e situacións
habituais de comunicación. 

Preténdese avaliar a súa participación en producións orais sinxelas relativas a
situacións e  temas do seu interese:  xogos,  cancións,  rimas,  dramatizacións
previamente traballadas e contextualizadas. 



 Amosar interese polos textos escritos presentes na aula e na contorna próxima,

iniciándose no seu uso e na comprensión das súas finalidades. Interesarse e
participar nas situacións significativas de lectura e escritura que se producen
na aula desenvolvidas por persoas lectoras e escritoras competentes. 

Con este criterio avalíase se as nenas e os nenos valoran e se interesan pola
linguaxe escrita,  iniciándose na utilización funcional  da lectura e a escritura
como medios de comunicación, de información e de gozo. 

 Producir  diferentes  textos  individualmente  ou  en  grupo  -con  escritura

convencional  ou  non-,  con  propósitos  e  intencións  diferentes:  recoller  e
transmitir información, gozo... 

Valorarase o achegamento á escritura para a produción de textos. 

Valorarase o interese por explorar os mecanismos básicos do código escrito e
o coñecemento das súas características; coñecementos que se consolidarán
na educación primaria. 

 Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios: contos,

relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas... 

Este criterio avaliará o interese que demostra en participar nas actividades de
escoita e lectura de textos literarios, apreciando a súa estética, gozando das
sensacións  que  o  ritmo,  a  rima e  a  beleza  das palabras  producen  e  mais
amosando  interese  por  compartir  interpretacións,  sensacións  e  emocións
provocadas polas producións literarias. 

 Utilizar  a  biblioteca  con  respecto  e  coidado,  valorándoa  como  recurso

informativo, de entretemento e gozo. 

Con este criterio valorarase se as nenas e os nenos entenden a necesidade
das normas de funcionamento da biblioteca -manter silencio, colocar os libros
no seu sitio, cumprir os prazos de préstamo- e se as respectan. Valorarase, así
mesmo, se recoñecen este espazo como recurso de pescuda de información e
lugar de entretemento. 

 Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das

diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais. 

Con  este  criterio  comprobarase  se  o  alumnado  se  serve  das  diferentes
representacións -plásticas, musicais, corporais e audiovisuais- para plasmar as
súas vivencias, emocións e sentimentos, facendo uso dos diferentes materiais,
instrumentos e técnicas propios destas linguaxes. 

Así mesmo, valorarase o interese e curiosidade que o alumnado manifesta por
incorporar ás súas producións libres diferentes materiais, técnicas e recursos
tecnolóxicos. 

 Mostrar  interese  por  explorar  as  súas  posibilidades  de  expresión  e

representación,  por  gozar  coas  súas  producións  e  por  compartir  as
experiencias creativas, estéticas e comunicativas. 

Observarase o gusto por experimentar e explorar as posibilidades expresivas
do corpo, da voz, dos elementos plásticos e dos sons. 



Valorarase tamén a capacidade para expresar as distintas impresións que lle
producen a cadaquén as obras artísticas. 

 Utilizar,  na  medida  das  súas  posibilidades,  a  linguaxe  audiovisual  e  as

tecnoloxías  da  información  e  comunicación  como  vehículo  de  expresión  e
comunicación. 

Este criterio permite valorar a súa competencia para acceder e empregar as
tecnoloxías  da  información  e  comunicación.  Deste  xeito,  observarase  se  é
quen  de  prender  e  apagar  o  ordenador,  manexar  o  rato,  identificar  e  usar
iconas  para  acceder  aos  programas  con  progresiva  autonomía,  escanear,
imprimir unha creación, facer debuxos, facer fotografías... 

4.3 Avaliación

Na  etapa  da  educación  infantil,  a  avaliación  será  global,  continua  e  formativa.  A
observación  directa  e  sistemática  constituirá  a  técnica  principal  do  proceso  de
avaliación. 

A avaliación nesta etapa debe servir para identificar as aprendizaxes adquiridas e o
ritmo  e  características  da  evolución  de  cada  nena  ou  neno.  Para  estes  efectos,
tomaranse como referencia os criterios de avaliación de cada unha das áreas. 

As persoas profesionais que desempeñan o seu labor na educación infantil avaliarán,
ademais dos procesos de aprendizaxe, a súa propia práctica educativa. 

As familias recibirán periodicamente a información necesaria sobre o progreso das
nenas e dos nenos,  e as canles que se creen para este efecto terán que facerse
explícitas nos correspondentes proxectos educativos. 

A avaliación do segundo ciclo de Educación Infantil  está regulada na Comunidade
Autónoma  de  Galicia  pola  Orde  do  25  de  xuño  de  2009  pola  que  se  regula  a
implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil
na Comunidade Autónoma de Galicia. Recollemos o lexislado no noso proxecto .

4.3.1 Avaliación inicial

Cando o alumnado se incorpore ao segundo ciclo de educación infantil, as persoas
titoras  dos grupos realizarán  unha  avaliación  inicial  de  cada un.  Así  mesmo,  esta
avaliación  realizarase cando unha alumna ou un alumno se traslade dun centro  a
outro.  A  avaliación  recollerá  os  datos  máis  destacados  do  seu  proceso  de
desenvolvemento, terá en conta os datos relevantes achegados pola información das
familias  na  entrevista  inicial  e,  se  é  o  caso,  os  informes  médicos,  psicolóxicos,
pedagóxicos e sociais que revistan interese para a vida escolar. E, de ser o caso, os
informes de escolarización anteriores. 

A avaliación inicial  completarase coa información obtida na observación directa por
parte  dos  profesionais  que  atenden  as  nenas  e  nenos  sobre  o  grao  de
desenvolvemento  das capacidades  básicas  correspondentes  á  súa etapa evolutiva
durante o período de adaptación ao centro escolar. 

O equipo educativo  adoptará as decisións  relativas ao tipo de información que se



precisa neste momento inicial da avaliación, así como ás técnicas ou instrumentos que
se  van  empregar  para  recoller  e  consignar  a  dita  información.  Estas  decisións
quedarán reflectidas no proxecto educativo. 

4.3.2 Avaliación continua

Ao longo do ciclo,  e de forma continua,  a persoa que exerza a titoría  utilizará  as
distintas situacións educativas para analizar  os progresos e as dificultades do seu
alumnado,  co fin  de axustar  a intervención educativa  para estimular  o proceso de
aprendizaxe. 

Os criterios de avaliación constituirán o punto de referencia inmediato da avaliación
continua e permitirán seleccionar os procedementos de avaliación máis axeitados. 

4.3.3 Avaliación final

Ao remate de cada curso, a titora ou o titor elaborará o informe anual de avaliación
individualizado, no cal se reflectirán os datos máis relevantes do proceso de avaliación

continua. O dito informe recollerá o grao de consecución dos obxectivos establecidos,

así como as medidas de reforzo e adaptación que, se é o caso, fosen empregadas. 

Á finalización do ciclo, co fin de garantir unha atención individualizada e continuada,
recollerase nun informe o progreso global de cada nena e cada neno. Nesta valoración
considerarase o avance na consecución dos obxectivos correspondentes do ciclo e no
grao  de  iniciación  no  desenvolvemento  das  competencias  básicas.  Así  mesmo,
faranse constar os aspectos máis salientables do seu progreso educativo e , se é o
caso, as medidas de reforzo e adaptación que se adoptasen. O informe final anual
correspondente ao último curso do ciclo pode ser substituído por este informe final de
ciclo, a criterio do equipo docente. 

4.4 Indicadores para a avaliación das tres áreas de experiencia e 
desenvolvemento na Educación Infantil

4.4.1 Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal

- O corpo e a propia imaxe 

Criterios de
avaliación

Indicadores específicos

Escala de
valoración
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Recoñecer,
identificar  e
representar  o  corpo
na súa globalidade e
as  súas  diferentes

Comprende as partes principais do corpo. 

Nomea as diferentes zonas corporais. 

Sinala correctamente partes do corpo 

Identifica as diferentes partes do corpo dentro dun 
texto oral ou dunha canción 



partes. É capaz de facer un esbozo da figura humana 
diferenciando as partes do corpo que se nombren

Coordina os movementos das partes do corpo 
seguindo unhas pautas

Move ou relaxa o corpo seguindo unha lección de ioga 
para rapaces en inglés

Distingue temperaturas atmosféricas: fai frío, fai calor, 
chove. 

Identifica as cores. 

Recoñecer  os
sentidos e identificar
percepcións  e
sensacións. 

Identifica a lingua inglesa, o seu timbre e entoación. 

Distingue a lingua inglesa das outras linguas do seu 
entorno.

É quen de manifestar verbalmente ou mediante xestos 
o seu agrado ou molestia ante determinadas 
situacións. 

É capaz de mostrar preferencias respecto as 
actividades, contos, cancións ou xogos.

Recoñece e acepta as súas características persoais. 

Ten confianza nas súas posibilidades nas tarefas 
habituais. 

Mostra constantemente desexos de superación. 

Mostra satisfacción polas súas accións e producións. 

Amosa confianza ante persoas e situacións novas 
aceptando a súa axuda. 

Actúa por iniciativa propia. 

Ten iniciativa e intenta executala. 

Ten en conta os riscos e inhíbese. 

Amósase espontáneo/a nos seus comportamentos 
cotiáns. 

Actúa con decisión cando realiza unha actividade ou 
xogo e controla os riscos. 

Intégrase en xogos de grupo, cooperando cos demais 
nenos e nenas.

Comprende as diferentes emocións. 

Construír  unha
imaxe  positiva
propia  e  aceptar  a
súa  identidade,
manifestando
confianza  nas  súas
posibilidades  e
recoñecendo  as
súas limitacións. 

Identifica os diferentes estados de ánimo. 

Recoñece e acepta mostras de afecto das persoas 
adultas e de nenas e nenos. 

Identifica en contos e cancións os estados de ánimo e 
emocións. 

Fai uso das posibilidades expresivas na vida cotiá. 

- Xogo e movemento

Criterios de
avaliación

Indicadores específicos
Escala de
valoración
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Participar  en  xogos,
mostrando destrezas
motoras  e
Habilidades
manipulativas  cada
vez máis axustadas. 

Acepta o xogo na aula de lingua estranxeira.

Mostra unha actitude positiva cara os xogos na clase 
de inglés.

Soluciona autonomamente as necesidades que xorden 
durante o xogo. 

Gústalle participar en xogos que supoñen exercicio 
motor, como carreiras ou saltos. 

É quen de coordinar a súa acción coa das compañeiras
e compañeiros, cando o xogo o require. 

Reproduce movementos a partir de consignas verbais 
(jump, stomp clap...). 

Pode facer variacións bruscas na marcha ao escoitar 
un sinal. 

Participar  en  xogos
e  actividades
colectivas aceptando
as  normas  que  os
rexen. 

Intégrase en xogos de grupo. 

Acepta ter que esperar a súa quenda. 

Entende e acepta as regras dos xogos explicados na 
lingua estranxeira

Amosa interese polos xogos nunha lingua diferente á 
materna.

- A actividade cotiá

Criterios de
avaliación

Indicadores específicos

Escala de
valoración
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Resolver  con
iniciativa  e
autonomía  as
actividades  da  vida
cotiá,  colaborar  en
tarefas e aceptar as
normas

Coñece e respecta as normas na aula de inglés.

Distingue os diferentes momentos e situacións dentro 
da aula de inglés e adáptase a eles.

Participa activamente nas actividades e tarefas. 

Actúa autonomamente. 

Séntese a gusto e está adaptado/a ao ritmo da aula. 

Entende as consignas e ségueas. 

É capaz de concentrarse un tempo na mesma 
actividade. 

Amósase constante na súa actividade. 

Participa e colabora nas actividades de grupo. 

Amósase ordenado/a nas súas tarefas. 

Esfórzase na realización das tarefas. 

Remata as tarefas e actividades que empeza. 



- O coidado persoal e a saúde

Criterios de
avaliación

Indicadores específicos

Escala de
valoración
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Manifestar hábitos de
saúde,  alimentación,
hixiene  corporal  e
benestar  utilizando
adecuadamente
espazos e materiais. 

Entende e recoñece o nome de diferentes alimentos

Coñece os alimentos saudables e diferencia os non 
saudables

Comprende e fai os xestos do vocabulario relacionado 
cos hábitos de hixiene diario (brush my teeth, comb my
hair, get dressed…)

Mostra interese por coñecer novo vocabulario 
relacionado co benestar, a alimentación e a hixiene 
corporal.

Mantén unha actitude positiva nos contos ou cancións 
relacionados cos hábitos culinarios.

Amosa interese por descubrir os ingredientes e 
coñecer a procedencia dos alimentos. 

Mantén unha actitude positiva nos contos e cancións 
relacionados coa hixiene corporal

4.4.2 Área de coñecemento da contorna

- Medio físico: elementos, relacións e medida

Criterios de
avaliación

Indicadores específicos

Escala de
valoración
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Explorar os obxectos
e  elementos  da
contorna inmediato e
actuar  sobre  eles.
Recoñecer  os  seus
atributos e calidades.
Agrupar,  clasificar  e
ordenar  estes
elementos  e
coleccións,  segundo
distintos criterios. 

Agrupa obxectos por semellanzas (animals, school 
items, numbers…)

Pode ordenar un conxunto de obxectos empregando 
diversos criterios sucesivamente (forma, cor, 
tamaño ...). 

Realiza series sinxelas seguindo un criterio dado. 

Nunha ordenación verbaliza cal vai “antes de”, 
“despois de”, “entre”. 

É quen de introducir un elemento máis nunha colección
ordenada, no lugar axeitado. 

Recoñece o criterio de ordenación nunha colección. 

Interésanlle os números e o seu emprego na vida cotiá.

Comprende e identifica os números. 



É capaz de pronunciar os nomes dos números. 

Asocia algúns números coas cantidades que 
representan. 

Coñece e usa a serie numérica. 

Usar  e  comprender
nocións  temporais
básicas  ordenando
temporalmente feitos
referidos á súa vida. 

Diferenza  e comprende as nocións temporais onte-
hoxe-mañá cando se usan en contos

Iniciase no emprego do calendario (tempo atmosférico,
estacións…) para sinalar feitos significativos da vida 
escolar 

- Achegamento á natureza

Criterios de
avaliación

Indicadores específicos

Escala de
valoración
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Dar  mostras  de
interesarse  polo
medio  natural  e  os
seus  cambios.
Comprender,
identificar  e  nomear
algúns  dos  seus
compoñentes,
establecendo
relacións  sinxelas  de
interdependencia.
Manifestar  actitudes
de  coidado  e
respecto  cara  á
natureza  e  participar
en  actividades  para
conservala. 

Coñece e identifica os diferentes animais.

Pronuncia os nomes dos animais.

Clasifica os animais polos hábitats

Clasifica os animais polas súas capacidades (run, fly.
Swin, jump, sing…)

Coñece e identifica  outros  seres vivos (tree,  flower,
grass…)

Fai  preguntas sobre obxectos,  situacións,  persoas e
fenómenos. 

Mantén unha actitude observadora, o que lle permite
ter moitos coñecementos dos elementos do medio. 

Diferenza entre ser vivo e obxecto inerte. 

Identifica  algunha  característica  e  función  vital  dos
seres vivos. 

Comprende características físicas (tail,  wing,  horn...)
de animais.

- Cultura e vida en sociedade

Criterios de
avaliación

Indicadores específicos

Escala de
valoración
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Identificar  e  coñecer
os  grupos  sociais

Comprende e identifica os membros da familia. 

Coñece as rutinas da aula (greetings, song time, play 



máis significativos da
súa  contorna  e
algunhas
características  da
súa organización. 

time, story…)

Comprende e asimila con accións as rutinas diarias. 

Recoñecer,
identificar  e  poñer
exemplos  sinxelos
dalgúns  servizos
comunitarios. 

Diferenza establecementos comerciais e edificios 
públicos (school, museum, bank, supermarket…) polo 
nome e asimila a súa función

Coñece distintos oficios (postman, teacher, doctor…)

Recoñecer  algunhas
manifestacións
culturais  próximas  e
doutras  realidades,
valorando  a  súa
diversidade  e
riqueza.

Coñece os medios de transporte e comunicación (car, 
bus, train…)

Mostra interese polas celebracións ou eventos da 
escola, familia ou localidade (halloween, Christmas, 
birthdays…) 

4.4.3 Área de linguaxes: comunicación e representación

- Linguaxe verbal

Criterios de
avaliación

Indicadores específicos

Escala de valoración
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Escoitar, falar e conversar

Utilizar  a  lingua
oral  do  modo
máis
conveniente
para  unha
comunicación
positiva  con
iguais  e  con
persoas
adultas,
segundo  as
intencións
comunicativas. 

Manifesta interese por comunicarse na 
lingua estranxeira

Comunícase cos mestres

Comunícase cos compañeiros e 
compañeiras. 

Respecta as quendas de palabra e sabe
escoitar. 

Mantén unha actitude de escoita e 
respecto cara ás demais persoas. 

Comprende e emprega expresións 
convencionais de cortesía para saudar: 
hello, good morning

Comprende e emprega expresións 
convencionais de cortesía para 
despedirse: good bye, bye-bye

Comprende e emprega expresións 
convencionais de cortesía para 
agradecer: thank you

Comprende e emprega expresións 
convencionais de cortesía para solicitar 



axuda: please

Comprende  e realiza instrucións 
sinxelas. 

Comprende as explicacións que se dan 
na clase. 

Comprende a idea central dunha 
explicación. 

Comprende as ordes e consignas 
habituais. 

Diferenza o que son ordes, desexos e 
preguntas. 

Amosa interese por participar en 
interaccións orais nunha lingua 
estranxeira. 

Mantén unha actitude positiva cara á 
lingua estranxeira. 

- Linguaxe artística: plástica, musical e corporal

Criterios de
avaliación

Indicadores específicos

Escala de
valoració
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pPPExpresarse  e
comunicarse
utilizando  medios,
materiais  e
técnicas  propios
das  diferentes
linguaxes  artísticas
e audiovisuais.

Participa con interese en actividades expresivas. 

Combina  diferentes  recursos  expresivos  de  maneira
orixinal. 

Descobre  as  posibilidades  expresivas  do  seu  propio
corpo. 

Comprende  os  xestos  e  as  manifestacións  corporais
como unha forma de comunicación. 

As súas producións están organizadas. 

Emprega todas as cores. 

Mestura as cores. 

Sinala gustos persoais indicando que obras lle gustan e
cales non. 

Reproduce esquemas rítmicos. 

Gústalle imitar sons e ritmos diversos. 

Mostra unha actitude de atención e relaxación diante da
escoita de distintas obras musicais populares, clásicas e
contemporáneas. 

Acórdase  das  cancións  e  fragmentos  de  música
traballados. 

Mostrar  interese
por  explorar  as
súas  posibilidades

Participa  activamente  nas  representacións  e  no  xogo
dramático. 

Coordina  as  súas  accións  coas  das  demais  nenas  e



de  expresión  e
representación, por
gozar  coas  súas
producións  e  por
compartir  as
experiencias
creativas,  estéticas
e comunicativas. 

nenos. 

Expresa emocións con xestos e expresións. 

Participa  activamente  e  goza  en  actividades  de
dramatización,  xogo  simbólico  e  outros  xogos  de
expresión corporal. 

Participa  activamente  na  interpretación  de  cancións  e
xogos musicais. 

Participa  activamente  na  interpretación  de  danzas
colectivas e individuais. 

- Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e da comunicación

Criterios de
avaliación

Indicadores específicos

Escala de
valoración
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Utilizar,  na  medida
das  súas
posibilidades,  a
linguaxe  audiovisual
e  as  tecnoloxías  da
información  e
comunicación  como
vehículo  de
expresión  e
comunicación. 

Demostra interese e gusto polas actividades nas que
se empregan as TIC. 

Fai  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación  como  unidades  de  traballo  para
consolidar contidos (pantalla táctil)

Fai  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación como complemento de comprobación da
asimilación de contidos a través de actividades e xogos

5. CONCLUSIÓN

 O obxectivo da área de Lingua  Inglesa é  preparar  ao alumnado para que sexan

competentes á hora de falar, ler, escribir e entender as mensaxes nesta lingua.

    A Educación Infantil e Primaria é unha etapa esencial, durante a cal os nenos/as

desenvolven coñecementos,  abilidades  e  experiencias  que son moi  significativas  e



serven como base á hora de fomentar a competencia comunicativa, primordial na nosa

sociedade cada vez máis global.

No tocante ao aspecto cultural vamos a tratar aquelas efemérides que se celebran no

colexio fomentando a interdisciplinaridade e certas competencias clave.
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1- INTRODUCCIÓN 
 

A educación musical na nosa comunidade apostou por un enfoque intregrador e globalizador de 

dita área. 

 

A música pretende dar a coñecer, valorar, gozar do medio natural, social e cultural no cal se 

desenvolve, que é Galiza, como cultura plural, utilizando apropiadamente a nosa lingua galega 

e a lingua castelá. 

 

A música pretende que os alumnos se acheguen a ela , como oíntes, receptores e intérpretes, 

desenrolando creatividade, unha boa percepción auditiva e adquirindo un entusiasmo e gusto 

pola área. 

 

As actividades, incluídas na programación de aula, irán relacionadas coa temática proposta 

desde as dinamizacións de  biblioteca,  Normalización lingüística e extraescolares tratando 

conmemoracións coma: Día do libro, Magosto, Día da Paz, Letras galegas …. do centro para o 

presente curso. 

 

Todo isto enmarcado dentro da lexislación vixente, a cal temos como referencia para a 

realización da presente programación: 

 

LOMCE : Ley orgánica do 9 de setembro do 2014 ( DOGA nº 171 ). 

Decreto 105/ 2014 do 4 de setembro. 

 

 

 

2- COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.º Comunicación lingüística (CCL) :   traballarase mediante a verbalización do ritmo , 

a relación cas sílabas rítmicas, as letras das cancións….polo cal a música é unha 

linguaxe facilitadora  da comunicación e expresión , tanto a nivel oral coma escrito . 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): 

a través da medida musical os tempos , o compás as figuras musicais melloramos 

esta competencia mediante conceptos de proporcionalidade . 

3.º Competencia dixital (CD) : a través da utilización de diferentes programas , como 

museScore,  audacity, protools … introducimos a C D na música, favorecendo a 

utilización de diferentes ferramentas tecnolóxicas. 

4.º Aprender a aprender (CAA) : a actividade musical favorece o desenvolvemento 

desta potenciando capacidades e destrezas para un aprendizaxe autónomo . 

 5.º Competencias sociais e cívicas (CSC) : a través do traballo cooperativo , tocar en 

banda , en grupos , en coros favorece a socialización do alumnado . 

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) : a música facilita o 

desenvolvemento do esquema corporal , a coordinación espacio – temporal permitindo 

unha maior autonomía os nen@s . 
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7.º Conciencia e expresións culturais (CCEC) : a través da música apreciamos , 

valoramos diferentes culturas . épocas e estilos favorecendo o desenrolo cultural , 

cívico e social do alumnado. 

 

 

3- OBXECTIVOS CURRICULARES DA 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/a, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

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. 

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. 

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. 

 

 

4- CONTIDOS 

Bloque 1. A escoita. Procúrase que o alumnado tome conciencia dos sons que do 

seu ámbito, así como das posibilidades sonoras dos materiais e dos obxectos do seu 

contexto. Faise fincapé na audición activa de manifestacións musicais de distintas 

orixes e no respecto no proceso da audición. 

Bloque 2. A interpretación musical. O alumnado é protagonista absoluto neste 

bloque, cuxo obxectivo é a creación de produtos musicais de diferentes estilos, 

usando diversas técnicas compositivas e con finalidades distintas. Centrámonos 

tamén en que o alumnado valore o traballo colaborativo, o respecto cara ás demais 

persoas e a avaliación con intención de mellorar. 

Bloque 3. A música, o movemento e a danza. Este derradeiro bloque está destinado 

ao desenvolvemento da expresividade e a creatividade do alumnado desde o 

coñecemento e a práctica da danza. Comézase pola coordinación motriz e a 

conciencia do desprazamento no espazo, e chégase finalmente ao nivel de creación e 

expresión de sentimentos co movemento. 
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5- ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

- Coñece , entende e respecta as normas de comportamento e convivencia tanto nas 

audicións coma outras representacións musicais. 

- Interpreta individualmente ou en grupo repertorio musical adaptado os diferentes niveis. 

- Coñece e interpreta  cancións de distintos lugares épocas e estilos e valora a súa achega 

ao enriquecemento persoal social e cultural. 

- Coñece identifica e representa os elementos básicos da linguaxe musical adaptados os 

diferentes niveis. 

- Presenta e expón información clara ordenada e comprensible en varios soportes. 

- Establece unha relación entre a linguaxe musical clásica e os musicogramas . 

- Procura información bibliográfica en diferentes medios de comunicación sobre os 

instrumentos intérpretes eventos musicais tendo en conta  as nosa singularidades 

culturais, lingüísticas e sociais. 

 

 

 

 

 

6- METODOLOXÍA 

 

TEMPOS  

Unha sesión semanal de 55 minutos ou de 50 minutos (a última sesión). 

Levarase a cabo a ensinanza de obras tradicionais que nos servirán para conseguir unha 

formación vocal correcta que mellore tamén a súa dicción e articulación, e prevea posibles 

padecementos de disfonías ou outras patoloxías. 

A audición activa de obras tamén será fundamental para crear un hábito de respecto e interese 

na escoita, non so de obras musicais, se non nas relacións co entorno. 

O uso de grafías non convencionais completarase ca linguaxe musical a nivel básico que lles 

sirva para manexar, comprender e interpretar obras sinxelas. 

Os instrumentos de pequena percusión de altura determinada e indeterminada, utilizarémolos 

en acompañamentos, en arranxos sinxelos para que comprendan a importancia de pertencer a 

un grupo, a responsabilidade de realizar ben a súa función e a satisfacción que xera un bo 

traballo en equipo. 

Iniciaranse nun instrumento de vento, a frauta doce,  a partires do terceiro nivel.  

Para motivar máis ó alumnado, utilizarase un carnet de músico (  1º- 2º  de EP) e carnet de 

flautista ( 3º a 6º EP ) , que irán complementando con diferentes “pegatinas” segundo o grado 

de estudo e participación nas distintas actividades. 

Ademais realizaranse gravacións utilizando o software Protools, co que conseguiremos que a 

súa preocupación por tocar e cantar correctamente aumente, xa que poderán mostralas nas súas 

casas, amigos... En 5ºe 6º de EP  utilizarán EDIXGAL . 
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Realizaranse obradoiros de percusión ou vocais e interpretaremos danzas do mundo adaptadas 

a cada nivel. 

Modelo de sesión 

 

 A sesión terá tres partes moi diferenciadas: 

 

1º AUDICIÓN 

 

 Esta parte da sesión está encamiñada (en primeira instancia) a preparar a disposición da 

aula mientras se realiza unha escoita (e a continuación) activa dunha obra proposta por algún 

alumn@ ou polo mestre, apoiada visualmente por un musicograma, imaxes... e con 

información referida ó compositor, artista, época… 

 

 

2º PARTE PRINCIPAL 

 

 Neste apartado realizarase a actividade de revisión de material e recollida de tarefas 

pendientes. Tamén é a parte máis longa da sesión, pois será na que se realicen as actividades 

propostas para a sesión. (interpretación vocal, con pequeña percusión, ca frauta, danza, 

linguaxe musical…). 

 

 

3º VOLTA Á AULA 

 

 É a búsqueda da relativa normalidade do organismo e a adecuación para unha clase o 

actividade posterior. Realízase a volta al aula de referencia del grupo (xa que nos atopamos na 

aula de música) e reflexionamos sobre a sesión e posibles indicacións para seguir nas súas 

casas durante os días que faltan para a próxima sesión de música. 

 

 

 

 AGRUPAMIENTOS 

 

  A clase ou gran grupo constitúe o primeiro agrupamento no que se atopa o 

mestre, por razóns pedagóxicas, operativas e administrativas, sen embargo, non todas as 

actividades nin propostas educativas poden ter esta forma. Dependendo da variable, como a 

actividade, o obxectivo, o nivel e a preparación do alumnado, ... ó longo da programación 

vanse utilizando as seguintes alternativas: 

 

a) Gran grupo: é o grupo-clase. Este tipo de agrupamento vaise utilizando para as 

postas en común, clases maxistrais de información colectiva, clases teóricas, 

traballo con material audiovisual, interpretación de obras orquestradas... 

b) Pequeno ou medio grupo: son equipos de traballo de composición variada. Este 

tipo de agrupamento utilízase principalmente para a realización de proxectos, 

experiencias, prácticas con determinados materiais, solucións de problemas, 

competición, posta en situación real de xogo, actividades expresivas de carácter 

grupal, pequenas orquestacións, dúos musicais... 

c) Traballo individual: é a esencia do traballo personalizado. Ás veces prantéxase 

como complemento á recepción de información no gran grupo. É útil para tarefas 
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que requiran práctica individual: habilidades, automatismo, melodías para frauta… 

Está moi condicionado polo material e o tipo de actividade. 

 

 

 

 

 

ESPAZOS 

 

Ademais de ter en conta estes aspectos básicos relacionados co ámbito metodolóxico, quero 

facer mención que o proceso de ensinanza–aprendizaxe levase a cabo dentro de tres 

ámbitos ou tipos de espazos: 

 

1. As sesións na aula de música, onde se porán en práctica, tanto os métodos de 

ensinanza e a estruturación das sesións, como os agrupamentos antes mencionados, 

tendo en conta os tres bloques de contido. 

o Pupitres, zona de movemento e danza, zona de instrumentos.  

2. Utilización do salón de actos da casa de cultura do Concello, en momentos 

puntuais para preparalas e realizar actuacións. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

 

Clasifícoos en dous grandes grupos: 

 

A. Material convencional: sería aquel máis coñecido e comercializado. Dentro deste 

distinguiremos:  

a. O pequeno material manipulable, composto polos útiles de uso individual 

e/ou colectivo e que poden ser transportado, desprazado e utilizado sen gran 

esforzo nen risco para os alumnos. Para esta programación, prevense o uso 

dos seguintes recursos: funda ou carpeta para fichas, estoxo (cores, boli, 

lapis, borrador, pegamento e tesoiras), frauta. Este material será aportado 

polo alumnado. 

b. Equipamentos: son recursos inherentes á aula de música, que as 

complementa e lles da sentido. Dentro de este grupo diferenciarase: 

i.Material fixo:  

1. Encerado pautada. 

2. Aparato de música. 

3. Ordenador. 

4. Equipo de gravación. 

5. Encerado dixital. 

ii.Material móbil: 

1. Piano eléctrico. 

2. Instrumentos de pequena percusión. 

3. Mobiliario habitual de un aula. 

4. Instrumentos modernos: batería, baixo e guitarra eléctrica. 

 

B. Material non convencional: 
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a. Material construído polos alumnos: instrumentos caseiros, disfraces,., 

etc. 

 

 

Proporase tamén ós equipos de nivel, que as actividades complementarias nos sirvan para 

completar a programación de música, ca asistencia a musicais, concertos didácticos... 

 

 

 

7- A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regula as adaptacións do currículum 

nas ensinanzas. 

 Decreto 320/1996, do 26 de xullo de ordenación da educación de alumnos e 

alumnas con necesidades educativas especiais. 

 A concepción da escola como grupo humano implica aceptar a diversidade de 

alumnos e alumnas que integran e enriquecen a labor educativa. Esta aceptación 

supón unha análise e reflexión constante sobre o grupo, aceptando os distintos 

intereses, capacidades e necesidades.  

 Partimos do principio de normalización educativa (según actual LOE). 

Contaremos en todo momento cos nenos/as precisen dunha resposta 

diferenciada, reflexada nun conxunto de acción graduais que teñen a súa orixe 

nas medidas de atención á diversidade, tal e como se recolle no documento do 

centro (PEC). 

 Utilizaremos estratexias de Reforzos Educativos (modificación dos elementos 

non prescriptivos do currículo), e en caso necesario, extraordinariamente, ACIS. 

 As nosas actuacións estarán coordinadas en todo momento polo departamento 

de orientación e en caso necesario polo equipo de orientación específico. 

 Respecto aos ANEAE as nosas intervencións educativas parten de actitudes 

positivas, realistas e flexibles.  

Como obxectivos prioritarios destacaremos os seguintes: 

a. Potenciar a autonomía persoal. 

b. Favorecerer a participación activa dentro da comunidade educativa. 

c. Atender a súa individualización e sociabilización. 

d. Planificar actividades de aprendizaxe. 

e. Establecer ritmos de traballo adaptados ás posibilidades de cada un. 

f. Seleccionar procedementos e instrumentos axeitados para a súa avaliación. 
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8.- PROGRAMACIÓN PARA O 1º NIVEL ( Lomce ) 

 

 

 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 j 

 b 

 B1.1. Calidades do son: timbre, 

duración, altura e intensidade. 

 B1.2. Identificación de trazos 

distintivos de sons do contexto natural 

e social. 

 B1.3. Representación corporal e 

gráfica de sons de diferentes 

características. 

 B1.4. Utilización de xogos e 

aplicacións informáticas educativas 

sinxelas para a discriminación auditiva. 

Curiosidade por descubrir os sons do 

contexto e as súas características. 

 B1.5. Audición de pezas vocais e 

identificación de voces femininas e 

masculinas. 

 B1.6. Recoñecemento visual e 

auditivo, e denominación dalgúns 

instrumentos musicais da aula e da 

música escoitada e interpretada no 

contexto do alumnado. 

 B1.1. Explorar, escoitar e describir 

calidades e características de 

materiais, obxectos, sons e 

instrumentos presentes no contexto 

natural. 

 

 EMB1.1.1. Manipula e explora as 

calidades sonoras do corpo, dos 

instrumentos, dos obxectos, dos 

animais e da voz. 

 CECC 

 CAA 

 EMB1.1.2. Representa graficamente 

ou corporalmente estas calidades: 

son curto, longo, ascendente e 

descendente, forte, piano, agudo e 

grave. 

 CCEC 

 EMB1.1.3. Recoñece e discrimina 

os sons do seu contexto. 

 CCEC 

 EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 

informáticas e xogos para a 

discriminación auditiva destas 

calidades. 

 CCEC 

 CD 

 EMB1.1.5. Identifica voces 

masculinas e femininas. 

 CCEC 



Ceip Santa Baia (Boiro) 11 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 j 

 a 

 B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

 B1.2. Manter unha actitude de respecto 

e de escoita activa. 

 

 

 

 EMB1.2.1. Respecta os tempos de 

silencio para o bo estudo dos sons e 

a escoita das audicións. 

 CSC 

 CCEC 

 EMB1.2.2. Respecta as opinións 

dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras, así como do 

profesorado. 

 CSC 

 CCEC 

 j  B1.8. Audición activa e recoñecemento 

dunha selección de pezas musicais 

breves. 

 B1.9. Identificación das principais 

profesións relacionados coa música e 

da actividade que se desenvolve nelas 

(dirección, instrumentista e público). 

 B1.3. Coñecer obras curtas de distintos 

estilos e de diferente autoría. 

 EMB1.3.1. Coñece algunhas 

persoas compositoras e relaciónaas 

coas súas obras. 

 CCEC 

 EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da 

director/ora de orquestra, 

instrumentista e público. 

 CCEC 

 j 

 e 

 B1.10. Comunicación oral das 

impresións que causa a música 

escoitada. 

 B1.4. Comunicar utilizando un 

vocabulario adecuado ás sensacións e 

ás impresións sentidas na audición. 

 

 

 

 EMB1.4.1. Representa mediante 

diferentes técnicas os aspectos 

básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou. 

 CCL 

 CCEC 

 EMB1.4.2. Emprega vocabulario 

básico musical adaptado ao seu 

nivel. 

 CCL 

 CCEC 

 j 

 e 

 B1.11. Elementos da música: tempo e 

dinámica. 

 B1.12. Distinción e representación 

corporal ou gráfica dalgúns elementos 

da música escoitada. 

 B1.13. Forma musical: repetición e 

 B1.5. Identificar e expresar a través de 

diferentes linguaxes algúns dos 

elementos dunha obra musical (timbre, 

velocidade, intensidade e carácter). 

 

 

 

 EMB1.5.1. Coñece, identifica e 

representa elementos básicos da 

linguaxe musical: pulsación, longo, 

curto, rápido, lento, forte, piano, son, 

silencio, agudo, grave, pentagrama 

(liñas e espazos), clave de sol, 

branca e negra.  

 CCEC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

contraste. Identificación da repetición 

(AA) e o contraste (AB) en cancións e 

obras musicais. 

 EMB1.5.2. Utiliza notación non 

convencional para representar 

elementos do son. 

 CCEC 

 EMB1.5.3. Utiliza aplicacións 

informáticas sinxelas  

  

 para realizar actividades musicais. 

 CD 

 CCEC 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 j 

 b 

 B2.1. Exploración das posibilidades 

sonoras da voz, o corpo e os 

obxectos. 

 B2.2. Construción de instrumentos 

musicais sinxelos con obxectos de uso 

cotián. 

 B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e musicais do 

corpo e doutros obxectos, manipulando 

materiais como fonte de son. 

 

 

 EMB2.1.1. Repite esquemas 

rítmicos escoitados. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CAA 

 EMB2.1.2. Elabora pequenos 

instrumentos con materiais de 

reciclaxe. 

 CSC 

 CAA 

 j 

 b 

 B2.3. Práctica de xogos de relaxación, 

respiración, dicción e coordinación. 

 B2.4. Interpretación e memorización 

de ladaíñas e cancións ao unísono. 

 B2.2. Exercitar as vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

 EMB2.2.1. Interpreta 

individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións 

sinxelas. 

 CCEC 

 CSC 

 EMB2.2.2. Realiza pequenas 

improvisacións melódicas sobre 

algunha base dada. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o 

proceso da respiración. 

 CAA 

 EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo  CCEC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

ladaíñas e cancións ao unísono.  CCL 

 CMCCT 

 j 

 b 

 B2.5. Imitación de fórmulas rítmicas e 

melódicas. 

 B2.6. Lectura e interpretación de 

partituras breves e sinxelas con 

grafías non convencionais, e de 

esquemas rítmicos e melódicos 

elementais con notación tradicional. 

 B2.7. Iniciación á notación musical e 

ás grafías non convencionais como 

medio de representación da música: 

pentagrama, clave de sol, colocación 

das notas no pentagrama, figuras 

brancas, negras e silencio de negra. 

 B2.8. Utilización da percusión corporal 

e dos instrumentos de pequena 

percusión como recursos para o 

acompañamento de textos, cancións e 

danzas. 

 B2.9. Selección e combinación de 

obstinatos rítmicos e efectos sonoros 

para o acompañamento de recitacións, 

cancións e pezas instrumentais. 

 B2.10. Selección de sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a 

sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes. 

 B2.3. Reproducir, crear e representar 

esquemas rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os instrumentos e patróns 

de movemento. 

 

 

 EMB2.3.1. Acompaña cancións, 

danzas e textos con fórmulas 

rítmicas básicas. 

 CCEC 

 CMCCT 

 EMB2.3.2. Xoga a pregunta-

resposta con motivos melódicos e 

rítmicos. 

 CAA 

 CCEC 

 CMCCT 

 EMB2.3.3. Crea pequenos 

esquemas rítmicos con brancas, 

negras e silencio de negra. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos 

rítmicos sinxelos e efectos sonoros 

para o acompañamento de 

recitacións, cancións e pezas 

instrumentais, con identificación da 

súa grafía. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB2.3.5. Elixe e combina sons 

vocais, obxectos e instrumentos 

para a sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

 CCEC 

 CAA 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 j 

 b 

 a 

 B3.1. Práctica de técnicas básicas do 

movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de 

locomoción e deseños no espazo. 

 B3.1. Realizar pequenas coreografías. 

 

 

 EMB3.1.1. Realiza pequenas 

coreografías en grupo, adecuando o 

movemento corporal coa música. 

 CCEC 

 CSC 

 EMB3.1.2. Interactúa 

adecuadamente cos compañeiros e 

coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas e 

as intervencións das demais 

persoas. 

 CCEC 

 CSC 

 j  B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, e 

interpretación de danzas sinxelas. 

 B3.3. Improvisación de movementos 

en resposta a diferentes estímulos 

sonoros. 

 B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de movemento e 

expresivas do corpo. 

 EMB3.2.1. Responde co seu corpo 

a estímulos sonoros. 

 CCEC 

 EMB3.2.2. Coordinar extremidades 

superiores e inferiores nos 

desprazamentos coa música. 

 CCEC 

 EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo 

como instrumento para a expresión 

de sentimentos e emocións. 

 CCEC 
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9- PROGRAMACIÓN PARA 2º NIVEL ( Lomce ) 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

j 

b 

B1.1. As calidades do son: timbre, 

duración, altura e intensidade. 

B1.2. Identificación de trazos 

distintivos de sons do contexto 

natural e social. 

B1.3. Representación corporal e 

gráfica de sons de diferentes 

características. 

B1.4. Utilización de xogos e 

aplicacións informáticas 

educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva.  

Curiosidade por descubrir os sons 

do contexto e as súas 

características. 

B1.5. Audición de pezas vocais e 

identificación de voces femininas, 

masculinas e infantís. 

B1.6. Recoñecemento visual e 

auditivo, e denominación dalgúns 

instrumentos musicais da aula e da 

música escoitada e interpretada no 

contexto do alumnado. 

B1.1. Explorar, escoitar e describir 

calidades e características de 

materiais, obxectos, sons e 

instrumentos presentes no contexto 

natural. 

EMB1.1.1. Manipula e explora 

as calidades sonoras do corpo, 

dos instrumentos, dos obxectos, 

dos animais e da voz. 

CCEC 

CAA 

EMB1.1.2. Representa 

graficamente ou corporalmente 

estas calidades: son curto, longo, 

ascendente e descendente, forte, 

piano, agudo e grave. 

CCEC 

EMB1.1.3. Recoñece e 

discrimina os sons do seu 

contexto. 

CCEC 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións 

informáticas e xogos para a 

discriminación auditiva das 

calidades traballadas. 

CCEC 

CD 

EMB1.1.5. Identifica voces 

masculinas, femininas e infantís. 

CCEC 

j 

b 

B1.7. Audición de pezas vocais e 

instrumentais. 

B1.2. Manter unha actitude de 

respecto e de escoita activa. 

 

EMB1.2.1. Respecta os tempos 

de silencio para o bo estudo dos 

sons e a escoita das audicións. 

CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

j 

d 

o 

B1.8. Audición activa e 

recoñecemento dunha selección de 

pezas musicais breves, de culturas 

e de estilos diferentes. 

B1.9. Audición activa dalgunha 

peza do repertorio tradicional 

galego. 

B1.10. Identificación das 

principais profesións relacionados 

coa música e da actividade que 

desenvolven (composición, 

dirección, instrumentista e 

público). 

B1.3. Coñecer obras curtas de 

distintos estilos e de diferente 

autoría. 

 

EMB1.3.1. Coñece algunhas 

persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

CCEC 

CAA 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de 

compositor/ora, director/ora de 

orquestra, instrumentista e 

público, así como as súas 

funcións, respectando e 

valorando os seus respectivos 

traballos. 

CSC 

CCEC 

CAA 

j 

e 

B1.11. Comunicación oral das 

impresións que causa a música 

escoitada. 

B1.12. Normas básicas de 

comportamento en concertos e 

outras representacións musicais. 

B1.4. Comunicar as sensacións e 

as impresións sentidas na audición, 

utilizando un vocabulario 

adecuado. 

 

 

 

EMB1.4.1. Representa mediante 

diferentes técnicas os aspectos 

básicos dunha audición e os 

sentimentos que suscitou. 

CCL 

CCEC 

EMB1.4.2. Emprega 

vocabulario básico musical 

adaptado ao seu nivel. 

CCL 

CCEC 

EMB1.4.3. Coñece e respecta as 

normas de comportamento 

básicas en concertos e outras 

representacións musicais. 

CSC 

j B1.13. Elementos da música: 

tempo (adagio, andante e allegro), 

dinámica e carácter. 

B1.14. Distinción e representación 

B1.5. Identificar e expresar a 

través de diferentes linguaxes 

algúns dos elementos dunha obra 

musical (timbre, velocidade, 

EMB1.5.1. Coñece, identifica e 

representa elementos básicos da 

linguaxe musical: pulsación, 

longo, curto, rápido, lento, forte, 

CCEC 

CAA 
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corporal ou gráfica dalgúns 

elementos da música escoitada. 

B1.15. Forma musical: repetición 

e contraste. 

B1.16. Identificación da repetición 

(AA) e o contraste (AB) en 

cancións e obras musicais. 

B1.17. Pulso e acento. Compás 

binario. 

intensidade ou carácter). 

 

 

 

piano, son, silencio, agudo, 

grave, pentagrama (liñas e 

espazos), clave de sol, branca, 

negra e parella de corcheas. 

EMB1.5.2. Utiliza notación non 

convencional para representar 

elementos do son. 

CCEC 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións 

informáticas sinxelas para 

realizar actividades musicais. 

 

CD 

CCEC 

j B1.18. As familias de 

instrumentos: vento, corda e 

percusión. 

B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias 

instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e 

identifica algúns instrumentos, e 

clasifícaos por familias. 

CCEC 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

j B2.1. Exploración das 

posibilidades sonoras da voz, o 

corpo e os obxectos. 

B2.2. Construción de instrumentos 

musicais sinxelos con obxectos de 

uso cotián. 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e musicais 

do corpo e doutros obxectos, 

manipulando distintos materiais 

como fonte de son. 

 

 

EMB2.1.1. Repite esquemas 

rítmicos escoitados. 

CMCCT 

CCEC 

EMB2.1.2. Crea pequenos 

instrumentos con materiais de 

reciclaxe. 

CSC 

CAA 

j B2.3. Iniciación á frauta doce. O 

xilófono e o metalófono. 

B2.2. Coñecer e manexar a frauta 

doce e algún instrumento de aula. 

EMB2.2.1. Consegue tocar 

algún fragmento melódico ou 

rítmico, ou acompañamento 

sinxelo, coa frauta e dos 

instrumentos da aula. 

CCEC 

CAA 
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j 

k 

B2.4. Práctica de xogos de 

relaxación, respiración, dicción e 

coordinación. 

B2.5. Imitación de fórmulas 

melódicas. 

B2.6. Interpretación e 

memorización de ladaíñas e 

cancións ao unísono. 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e 

as pronuncias interpretando un 

pequeno repertorio de cancións 

sinxelas e practicando a 

improvisación. 

EMB2.3.1. Interpreta 

individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións 

sinxelas. 

CCEC 

CSC 

EMB2.3.2. Realiza pequenas 

improvisacións melódicas sobre 

algunha base dada. 

CCEC 

CAA 

EMB2.3.3. Fai de xeito 

consciente o proceso da 

respiración. 

CAA 

EM2.3.4. Le e interpreta con 

ritmo ladaíñas e cancións ao 

unísono. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

j 

b 

B2.7. Imitación de fórmulas 

rítmicas. 

B2.8. Lectura e interpretación de 

partituras sinxelas con grafías non 

convencionais e de esquemas 

rítmicos e melódicos elementais 

con notación tradicional 

B2.9. Notación musical e grafías 

non convencionais como medio de 

representación da música. 

Colocación dalgunha nota no 

pentagrama. 

B2.10. Utilización da percusión 

corporal e os instrumentos como 

B2.4. Reproducir, crear e 

representar esquemas rítmicos e 

melódicos coa voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns de 

movemento. 

 

 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, 

danzas e textos con fórmulas 

rítmicas básicas. 

CCEC 

CMCCT 

EMB2.4.2. Identifica a 

pregunta-resposta con motivos 

melódicos e rítmicos. 

CCEC 

EMB2.4.3. Le e crea pequenos 

esquemas rítmico-melódicos con 

brancas, negras e silencio de 

negra, engadindo a clave de sol. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

EMB2.4.4. Elixe e combina 

ostinatos rítmicos e efectos 

sonoros para o acompañamento 

CCEC 

CAA 
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recursos para o acompañamento 

de textos, cancións e danzas. 

B2.11. Selección e combinación 

de ostinatos rítmicos e efectos 

sonoros para o acompañamento de 

recitacións, cancións e pezas 

instrumentais. 

B2.12. Selección de sons vocais, 

obxectos e instrumentos para a 

sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes. 

B2.13. Improvisación de 

esquemas rítmicos e melódicos 

mediante o procedemento de 

pregunta-resposta. 

de recitacións, cancións e pezas 

instrumentais, con identificación 

da súa grafía. 

EMB2.4.5. Elixe e combina 

sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a 

sonorización de situacións, 

relatos breves e imaxes, con 

identificación da súa grafía. 

CCEC 

CAA 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

j 

b 

d 

B3.1. Práctica de técnicas básicas 

do movemento: mobilización 

funcional, movementos 

fundamentais de locomoción e 

deseños no espazo. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

 

 

EMB3.1.1. Realiza pequenas 

coreografías en grupo, 

adecuando o movemento 

corporal coa música. 

CCEC 

CSC 

EMB3.1.2. Interactúa 

adecuadamente cos compañeiros 

e coas compañeiras, amosando 

interese e respectando as normas 

e as intervencións das demais 

persoas. 

CSC 

j 

o 

B3.2. Práctica de xogos motores 

acompañados de secuencias 

B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de 

EMB3.2.1. Responde co seu 

corpo a estímulos sonoros. 

CCEC 
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sonoras, cancións e pezas 

musicais, e interpretación de 

danzas sinxelas. 

B3.3. Práctica dalgunha danza 

tradicional galega. 

B3.4. Improvisación de 

movementos en resposta a 

diferentes estímulos sonoros. 

movemento e expresivas do corpo. EMB3.2.2. Coordina 

extremidades superiores e 

inferiores nos desprazamentos 

coa música. 

CCEC 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o 

corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e 

emocións. 

CCEC 

 

 

10- PROGRAMACIÓN PARA 3º NIVEL ( Lomce ) 

 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

 j 

 d 

 o 

 B1.1. Audición activa dunha selección 

de pezas instrumentais e vocais de 

diferentes estilos e culturas, adaptadas 

á idade do alumnado. 

 B1.2. Asistencia a algunha 

representación musical. 

 B1.3. Interese polo repertorio 

tradicional de Galicia e das zonas de 

procedencia dos compañeiros e das 

compañeiras. 

 B1.4. Audición de obras musicais de 

 B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras variadas 

da nosa e doutras culturas. 

 EMB1.1.1. Expresa as súas 

apreciacións persoais sobre o feito 

artístico musical. 

 CCL 

 CCEC 

 EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, 

as impresións e os sentimentos que 

lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

 CCL 

 CCEC 

 EMB1.1.3. Coñece, entende e 

cumpre as normas de 

comportamento en audicións e 

 CSC 
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distintas características e 

procedencias. 

 B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e 

respecto polas normas de 

comportamento durante a audición de 

música e na asistencia a 

representacións. 

representacións musicais. 

 EMB1.1.4. Identifica manifestacións 

artísticas propias de Galicia. 

 CAA 

 CCEC 

 j  B1.6. Recoñecemento de calidades 

dos sons: intensidade, duración, altura 

e timbre. 

 B1.7. Acento e pulso. 

 B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos musicais 

e calidades dos sons do contexto. 

 EMB1.2.1. Describe e dá 

información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical 

presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto. 

 CCEC 

 CMCCT 

 j  B1.8. Elementos musicais. Tempo e 

matices: forte, piano e mezzoforte. 

 B1.9. Identificación dos rexistros de 

voces graves e agudas, así coma das 

posibles agrupacións vocais e 

instrumentais (solista, dúo, trío e coro). 

 B1.10. Compases binarios e ternarios. 

 B1.3. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas e describir os 

elementos que as compoñen. 

 EMB1.3.1. Distingue tipos de voces 

e instrumentos, e agrupacións 

instrumentais ou vocais. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB1.3.2. Identifica e describe 

variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

 CCEC 

 CAA 

 j  B1.11. Recoñecemento e identificación 

das partes dunha peza musical. 

Formas musicais binarias e ternarias. 

 B1.4. Utilizar recursos gráficos durante 

a audición dunha peza musical. 

 EMB1.4.1. Establece unha relación 

entre o que escoita e represéntao 

nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB1.4.2. Identifica as partes 

dunha peza musical sinxela e 

presenta graficamente a súa 

estrutura. 

 CCEC 

 CAA 
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 EMB1.4.3. Representa 

graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 j 

 b 

 B2.1. Lectura e interpretación de 

pezas instrumentais e cancións 

sinxelas de maneira colectiva, con ou 

sen acompañamento, con distintos 

tipos de grafías. 

 B2.2. Frauta doce: dixitación da escala 

de dó sen alteracións. 

 B2.3. Iniciación aos instrumentos de 

placas Orff en acompañamentos de 

pezas sinxelas. 

 B2.4. Rexistro da música creada na 

aula mediante gravacións para a súa 

escoita posterior e a súa valoración. 

 B2.5. Dobre barra e DC. 

 B2.6. Ditados rítmicos con grafías de 

negra, branca, redonda e corchea, e 

os seus silencios. 

 B2.7. Ditados melódicos sinxelos. 

 B2.1. Interpretar un repertorio básico 

de cancións e pezas instrumentais, en 

solitario ou en grupo, mediante a voz 

ou instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical. 

 EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a 

linguaxe musical traballada para a 

interpretación de obras. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 

musical convencional melodías e 

ritmos sinxelos. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 

instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos con e sen 

acompañamento. 

 CCEC 

 CSC 

 EMB2.1.4. Toma conciencia dos 

erros cometidos e amosa interese 

por mellorar. 

 CAA 

 j 

 b 

 B2.8. Improvisación de esquemas 

rítmicos e melódicos sobre bases 

musicais dadas. 

 B2.9. Creación guiada de pezas 

musicais sinxelas a partir de 

 B2.2. Explorar estruturas musicais e 

seleccionar e combinar ideas musicais 

dentro de estruturas sinxelas entre 

varias dadas, co obxectivo de crear un 

produto musical propio individual ou 

grupal. 

 EMB2.2.1. Crea unha peza musical 

sinxela a partir da selección, a 

combinación e a organización dunha 

serie de elementos dados 

previamente, coñecidos e/ou 

manexados. 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 
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elementos dados. 
 EMB2.2.2. Amosa respecto e 

responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

 CSC 

 j 

 d 

 B2.10. Recreación musical e 

sonorización dun texto oral ou escrito. 

 B2.11. Sonorización de imaxes ou 

representacións dramáticas usando 

materiais, instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

 B2.12. Construción dun instrumento. 

 B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas de 

diversos materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

 EMB2.3.1. Emprega instrumentos 

materiais e dispositivos electrónicos 

para crear pezas musicais sinxelas 

e para a sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas. 

 CAA 

 CD 

 CCEC 

 EMB2.3.2. Constrúe algún 

instrumento orixinal ou similar a un 

existente. 

 CCEC  

 CAA 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 j  B3.1. Recoñecemento do corpo como 

instrumento rítmico e de expresión 

corporal. 

 B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

 B3.1. Adquirir capacidades expresivas 

e creativas que ofrecen a expresión 

corporal e a danza. 

 EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo 

como instrumento para a expresión 

de sentimentos e emocións, e como 

forma de interacción social. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB3.1.2. Inventa e reproduce 

pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma 

sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 j 

 d 

 o 

 B3.3. Reprodución de xogos motores 

e secuencias de movementos fixados 

ou inventados, procurando unha 

progresiva coordinación individual e 

colectiva. 

 B3.4. Iniciación á interpretación de 

 B3.2. Interpretar un repertorio básico 

de danzas propias da cultura galega e 

doutras culturas. 

 EMB3.2.1. Controla a postura e a 

coordinación coa música cando 

interpreta danzas. 

 CCEC 

 CSC 

 EMB3.2.2. Identifica, reproduce e 

goza interpretando danzas 

 CCEC 

 CSC 
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danzas tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

 

 

11- PROGRAMACIÓN PARA 4º NIVEL ( Lomce ) 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

j 

d 

o 

B1.1. Audición activa dunha 

selección de pezas instrumentais e 

vocais de distintos estilos e 

culturas adaptadas á idade do 

alumnado. 

B1.2. Asistencia a representacións 

musicais e comentario posterior. 

B1.3. Interese polo repertorio 

tradicional de Galicia e das zonas 

de procedencia dos compañeiros e 

das compañeiras. 

B1.4. Audición e análise de obras 

musicais de distintas 

características e procedencias. 

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, 

e respecto polas normas de 

comportamento durante a audición 

de música e na asistencia a 

representacións. 

B1.1. Utilizar a escoita musical 

para indagar nas posibilidades do 

son e coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa cultura e doutras 

culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas 

apreciacións persoais sobre o 

feito artístico musical. 

CCL 

CCEC 

EMB1.1.2. Manifesta as 

sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a 

audición dunha peza musical. 

CCL 

CCEC 

EMB1.1.3. Coñece, entende e 

respecta as normas de 

comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

CSC 

EMB1.1.4. Identifica e valora as 

manifestacións artísticas propias 

de Galicia. 

CCEC 

CAA 
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j B1.6. Recoñecemento de 

calidades dos sons: intensidade, 

duración, altura e timbre. 

B1.7. Acento e pulso. 

B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos 

musicais e calidades dos sons do 

contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá 

información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical 

presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto. 

CCL 

CCEC 

j B1.8. Elementos musicais: 

indicacións de tempo e matices 

(fortísimo, forte, piano e 

mezzoforte; dinámica e 

reguladores). 

B1.9. Identificación dos rexistros 

de voces graves e agudas, así 

como as posibles agrupacións 

vocais e instrumentais (dúo, trío, 

cuarteto, orquestra e banda). 

B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 

4/4. 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica 

tipos de voces e instrumentos, e 

agrupacións instrumentais ou 

vocais. 

CAA 

CCEC 

EMB1.3.2. Identifica e describe 

variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

CCL 

CCEC 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 

completa os compases 

traballados. 

CCEC 

CMCCT 

j 

d 

o 

B1.11. Instrumentos: clasificación 

tradicional (vento, vento-madeira, 

vento-metal, corda percutida, 

friccionada e punteada, e 

percusión determinada e 

indeterminada). 

B1.12. Instrumentos da orquestra: 

achegamento á súa colocación. 

B1.13. Instrumentos da cultura 

galega e doutras culturas. 

B1.4. Coñecer e identificar as 

principais familias dos 

instrumentos, amosando interese 

por coñecer instrumentos doutras 

culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito 

visual e auditivo os 

instrumentos. 

CAA 

CCEC 

EMB1.4.2. Clasifica os 

instrumentos por familias: 

vento, corda e percusión. 

CAA 

CCEC 

EMB1.4.3. Procura 

información, organízaa e 

preséntaa sobre a música e os 

instrumentos doutras culturas. 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

CD 
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j 

i 

B1.14. Recoñecemento e 

identificación das partes dunha 

peza musical. Formas musicais 

binarias, ternarias e rondó. 

B1.15. Uso de aplicacións 

informáticas educativas sinxelas 

para a análise e a produción 

musical. 

B1.5. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical, así como rexistros e 

aplicacións informáticas para a 

análise e a produción musical. 

EMB1.5.1. Establece unha 

relación entre o que escoita e 

represéntao nun musicograma 

ou nunha partitura sinxela. 

CAA 

CCEC 

EMB1.5.2. Identifica as partes 

dunha peza musical sinxela e 

representa graficamente a súa 

estrutura. 

CAA 

CCEC 

EMB1.5.3. Representa 

graficamente, con linguaxe 

musical convencional ou non, os 

trazos característicos da música 

escoitada. 

CAA 

CCEC 

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións 

informáticas para representar ou 

realizar tarefas de análise e 

produción musical. 

CCEC 

CD 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

j 

b 

B2.1. Reprodución de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas 

ao unísono, de maneira colectiva, 

con ou sen acompañamento. Frauta 

doce: dixitación da escala de do sen 

alteracións. 

B2.2. Uso dos instrumentos de 

placas Orff en acompañamentos de 

B2.1. Interpretar un repertorio 

básico de cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, así como 

valorar o traballo feito, avaliar o 

resultado e propor accións de 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a 

linguaxe musical para a 

interpretación de obras. 

CCEC 

CAA 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 

musical convencional melodías 

e ritmos sinxelos. 

CCEC 

CAA 

EMB2.1.3. Interpreta pezas 

vocais e instrumentais sinxelas 

CCEC 

CAA 
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pezas sinxelas. 

B2.3. Rexistro gravado da 

interpretación feita e posterior 

análise e comentario. 

B2.4. Coordinación e 

sincronización individual e 

colectiva na interpretación: 

simultaneidade, sucesión e 

alternancia. 

B2.5. Ditados rítmicos con figuras 

de negra, branca, redonda e 

corchea e os seus silencios en 

compases binarios e ternarios. 

B2.6. Ditados melódico-rítmicos 

sinxelos. 

mellora. con distintos agrupamentos, con 

e sen acompañamento. 

CSC 

EMB2.1.4. Analiza a 

interpretación e valora o 

resultado, amosando interese 

por mellorar. 

CAA 

CSC 

j 

b 

B2.7. Improvisación de esquemas 

rítmicos e melódicos sobre bases 

musicais dadas. 

B2.8. Creación de pequenas 

melodías e acompañamentos 

sinxelos de melodías dadas. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e combinar 

ideas musicais dentro de 

estruturas sinxelas entre varias 

dadas, co obxectivo de crear un 

produto musical propio, 

individual ou grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza 

musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a 

organización dunha serie de 

elementos dados previamente, 

coñecidos e manexados. 

CAA 

CCEC 

EMB2.2.2. Amosa respecto e 

responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

CSC 

j 

d 

B2.9. Recreación musical e 

sonorización dun texto oral ou 

escrito. 

B2.10. Sonorización de imaxes, 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e 

expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e 

EMB2.3.1. Emprega 

instrumentos materiais, 

dispositivos electrónicos e 

recursos informáticos para crear 

CD 

CAA 

CSIEE 
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vídeos ou representacións 

dramáticas usando distintos 

materiais instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

B2.11. Invención e construción dun 

instrumento. 

dispositivos electrónicos. pezas musicais sinxelas para a 

sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas. 

EMB2.3.2. Constrúe algún 

instrumento orixinal ou similar a 

un existente. 

CCEC  

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

j B3.1. Recoñecemento do corpo 

como instrumento rítmico e de 

expresión corporal. 

B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que ofrecen 

a expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o 

corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e 

emocións e como forma de 

interacción social. 

CCEC 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce 

pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma 

sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CCEC  

CAA 

CMCCT 

j 

b 

o 

B3.3. Reprodución de xogos 

motores e secuencias de 

movementos fixados ou 

inventados, procurando unha 

progresiva coordinación 

individual e colectiva. 

B3.4. Interpretación de danzas 

tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

B3.2. Interpretar un repertorio 

básico de danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e 

a coordinación coa música 

cando interpreta danzas. 

CCEC 

CAA 

EMB3.2.2. Recoñece danzas de 

diferentes lugares e culturas, e 

valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e cultural. 

CAA 

CCL 

CCEC 

EMB3.2.3. Reproduce e goza 

interpretando danzas 

CCEC 

CSC 
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tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

 

12- PROGRAMACIÓN PARA 5º NIVEL ( Lomce ) 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. ESCOITA 

   j 

 a 

 B1.1. Audición activa dunha selección 

de pezas instrumentais e vocais de 

diferentes estilos e culturas adaptadas 

á idade do alumnado. 

 B1.2. Asistencia a representacións 

musicais. 

 B1.1. Escoitar obras de características 

ou estilos e compositores e 

compositoras diferentes, recoñecer as 

diferenzas e/ou as relacións existentes, 

e facer unha valoración posterior. 

 EMB1.1.1. Expresa as súas 

apreciacións persoais sobre o feito 

artístico musical. 

 CCL 

 CCEC 

 EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, 

as impresións e os sentimentos que 

lle provoca a audición dunha peza 

musical. 

 CCL 

 CCEC 

 EMB1.1.3. Respecta as opinións 

dos compañeiros e das 

compañeiras. 

 CSC 

 EMB1.1.4. Coñece, entende e 

respecta as normas de 

comportamento en audicións e 

representacións musicais. 

 CSC 

   j 

   h 

 B1.3. Recoñecemento de calidades 

dos sons: intensidade, duración, altura 

e timbre. 

 B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos musicais 

e calidades dos sons do contexto. 

 EMB1.2.1. Describe e dá 

información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical 

presentes nas manifestacións 

 CCEC 

 CCL 
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 B1.4. Acento e pulso. musicais e nos sons do contexto. 

   j  B1.5. Elementos musicais: indicacións 

de tempo e matices (fortísimo, forte, 

piano e mezzoforte; dinámica e 

reguladores). 

 B1.6. Identificación dos rexistros de 

voces graves e agudas, así como as 

posibles agrupacións vocais e corais. 

 B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4.  

 B1.3. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas ou fragmentos, e 

describir os elementos da linguaxe 

musical convencional que as 

compoñen. 

 EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos 

de voces, e agrupacións vocais e 

corais. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 EMB1.3.2. Identifica e describe 

variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a 

escoita de obras musicais. 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 EMB1.3.3. Identifica, clasifica e 

completa os compases traballados. 

 CCEC 

 CMCCT 

 EMB1.3.4. Identifica e utiliza 

correctamente os elementos da 

linguaxe musical traballados. 

 CCEC 

 j 

 i 

 B1.8. Elaboración dun proxecto de 

difusión da cultura musical. 

 B1.4. Procurar e seleccionar 

información co fin de planificar e 

organizar visitas culturais e a asistencia 

a espectáculos, festas, accións na rúa, 

festivais e concertos, así como 

intercambiar esa información co fin de 

contribuír á formación e á satisfacción 

persoal e colectiva, e encher o tempo 

de lecer. 

 EMB1.4.1. Procura e selecciona a 

información de xeito autónomo e 

con sentido crítico. 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 EMB1.4.2. Planifica o traballo 

respectando as ideas e as 

contribucións das demais persoas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EMB1.4.3. Expón a información de 

maneira clara, limpa e ordenada, en 

varios soportes. 

 CIEE 

 CCL 

 CD 

 j  B1.9. Instrumentos: clasificación  B1.5. Coñecer e identificar as principais  EMB1.5.1. Identifica de xeito visual  CCEC 
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 d técnica segundo a produción do son 

(aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e 

electrófonos). 

 B1.10. Agrupacións instrumentais 

(orquestra, banda, tuna etc.). 

 B1.11. Instrumentos doutras culturas. 

familias dos instrumentos, e identificar 

as principais características de 

instrumentos doutras culturas. 

e auditivo os instrumentos.  CAA 

 EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos 

atendendo á súa forma de producir 

o son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e 

electrófonos). 

 CCEC 

 CAA 

 CCL 

 EMB1.5.3. Procura información, 

organízaa e preséntaa sobre a 

música e os instrumentos doutras 

culturas. 

 CCEC 

 CAA 

 j  B1.12. Recoñecemento e 

identificación das partes dunha peza 

musical. Formas musicais binarias, 

ternarias e rondó. 

 B1.13. Melodías con cambios de 

compás. 

 B1.6. Utilizar recursos gráficos durante 

a audición dunha peza musical. 

 EMB1.6.1. Establece unha relación 

entre o que escoita e represéntao 

nun musicograma ou nunha 

partitura sinxela. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB1.6.2. Identifica as partes 

dunha peza musical sinxela, e 

representa graficamente a súa 

estrutura. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CAA 

 EMB1.6.3. Representa 

graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos 

característicos da música escoitada. 

 CCEC 

 CAA 

 j 

 d 

 B1.14. Interese polo repertorio 

tradicional de Galicia e das zonas de 

procedencia dos compañeiros e das 

compañeiras. 

 B1.15. Investigación de campo sobre a 

 B1.7. Buscar, seleccionar e organizar 

informacións sobre manifestacións 

artísticas do patrimonio cultural propio 

e doutras culturas, de acontecementos, 

creadores e profesionais en relación 

 EMB1.7.1. Identifica as 

manifestacións artísticas propias de 

Galicia. 

 CCEC 

 EMB1.7.2. Expón a información  CCL 
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música do seu concello en relación 

coa maneira de vivir dos seus 

devanceiros e das súas devanceirtas. 

coas artes plásticas e a música. recollida de xeito ordenado, e 

achega evidencias do traballo 

realizado. 

 CD 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 j 

 b 

 B2.1. Reprodución de pezas 

instrumentais e cancións sinxelas ao 

unísono e canons, de maneira 

colectiva, con ou sen 

acompañamento. Frauta doce: 

dixitación da escala de dó sen 

alteracións. 

 B2.2. Uso dos instrumentos de placas 

Orff e/ou percusión determinada ou 

indeterminada en acompañamentos 

de cancións e melodías relacionadas 

coa cultura galega e con outras 

culturas. 

 B2.3. Gravación e rexistro da 

interpretación. 

 B2.4. Ditados rítmicos con figuras de 

negra, branca, redonda e corchea, e 

os seus silencios en compases 

binarios, ternarios e cuaternarios. 

 B2.5. Ditados melódico-rítmicos 

sinxelos. 

 B2.1 Interpretar un repertorio básico de 

acompañamentos, cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en grupo, 

mediante a voz ou instrumentos, 

utilizando a linguaxe musical, valorar o 

traballo feito, avaliar o resultado e 

propor accións de mellora. 

 EMB2.1.1. Coñece e utiliza a 

linguaxe musical tratada para a 

interpretación de obras.  

 CCEC 

 CAA 

 EMB2.1.2. Traduce á linguaxe 

musical convencional melodías e 

ritmos. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e 

instrumentais sinxelas con distintos 

agrupamentos, con e sen 

acompañamento 

 CCEC 

 CAA 

 EMB2.1.4. Fai avaliación da 

interpretación amosando interese e 

esforzo por mellorar  

 CAA 

 j 

 b 

 B2.6. Creación de pequenas melodías 

e acompañamentos sinxelos de 

melodías dadas. 

 B2.7. Proxecto: concerto ou musical. 

 B2.2. Participar en producións musicais 

sinxelas de xeito desinhibido e 

pracenteiro, amosando confianza nas 

propias posibilidades e nas das demais 

persoas, mostrando actitudes de 

 EMB2.2.1. Crea e representa 

mediante grafías convencionais e 

non convencionais os sons dunha 

obra musical sinxela, creada, 

individualmente ou en grupos no 

 CCEC 

 CAA 
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respecto e colaboración. contexto da aula. 

 EMB2.2.2. Crea unha peza musical 

sinxela a partir da selección, a 

combinación e a organización dunha 

serie de elementos dados 

previamente, coñecidos ou 

manexados. 

 CCEC 

 CAA 

 EMB2.2.3. Amosa respecto e 

responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

 CSC 

 EMB2.2.4. Realiza 

acompañamentos sinxelos de 

cancións e melodías relacionadas 

coa propia cultura. 

 CCEC 

 CAA 

 j 

 i 

 B2.8. Recreación musical e 

sonorización dun texto oral ou escrito. 

 B2.9. Sonorización de imaxes ou 

representacións dramáticas usando 

diversos materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

 B2.10. Invención e construción dun 

instrumento. 

 B2.11. Exploración da morfoloxía de 

diferentes instrumentos musicais 

amosando interese polo seu coidado. 

 B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas de 

diferentes materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

 EMB2.3.1. Emprega instrumentos 

materiais e dispositivos electrónicos 

e informáticos para crear 

acompañamentos. 

 CCEC 

 CD 

 CAA 

 EMB2.3.2. Constrúe algún 

instrumento orixinal ou similar a un 

existente. 

 CCEC 

 CAA 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 j  B3.1. Recoñecemento do corpo como  B3.1. Empregar as posibilidades  EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo  CCEC 
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 b instrumento rítmico e de expresión 

corporal. 

 B3.2. Creación de pequenas 

coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

expresivas do propio corpo en 

coordinación coas demais persoas, 

para realizar representacións musicais 

colectivas de xeito lúdico. 

como instrumento para a expresión 

de sentimentos e emocións, e como 

forma de interacción social. 

 CSC 

 EMB3.1.2. Inventa e reproduce 

pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna 

dunha obra musical de forma 

sinxela binaria, ternaria e rondó. 

 CCEC 

 CAA 

 CMCCT 

 j 

 b 

 o 

 B3.3. Reprodución de xogos motores 

e secuencias de movementos fixados 

ou inventados, procurando unha 

progresiva coordinación individual e 

colectiva. 

 B3.4. Interpretación de danzas 

tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

 B3.2. Interpretar un repertorio básico 

de danzas propias da cultura galega e 

doutras culturas. 

 EMB3.2.1. Controla a postura e a 

coordinación coa música cando 

interpreta danzas. 

 CCEC 

 CMCCT 

 EMB3.2.2. Coñece e identifica 

danzas de diferentes lugares e 

culturas, e valora a súa achega ao 

patrimonio artístico e cultural. 

 CCEC 

 CSC 

 EMB3.2.3. Reproduce e goza 

interpretando danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

 CCEC 

 CSC 

 j 

 b 

 B3.5. Proxecto: certame de danza.  B3.3. Improvisar en grupo danzas e 

movementos rítmicos sobre temas 

fixados con anterioridade ou con sons 

extraídos do contexto, expresando 

sentimentos e sensacións, e explicar 

con claridade as decisións tomadas ao 

longo do proceso de creación, as 

dificultades atopadas e as solucións 

adoptadas.  

 EMB3.3.1. Planifica a coreografía de 

acordo coa estrutura musical dada. 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

 EMB3.3.2. Colabora co grupo en 

coordinación e con respecto cara ás 

demais persoas. 

 CSC 

 EMB3.3.3. Expón as valoracións e 

as informacións recollidas ao longo 

 CCL 
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do proceso de creación. 

 EMB3.3.4. Amosa interese por 

mellorar o produto final, e fai unha 

avaliación crítica do resultado. 

 CAA 

 

 

 

13- PROGRAMACIÓN PARA 6º NIVEL ( Lomce ) 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 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.  

CCEC 

CCL 

CAA 

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 

B1.2. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen. 

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.  

CCEC 

CAA 

CCL 

EMB1.2.2. Interésase por CSIEE 



Ceip Santa Baia (Boiro) 36 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

música de diferentes épocas e 

culturas, nomeadamente a galega. 

descubrir obras musicais de 

diferentes características, e 

utilízaas como marco de 

referencia para as creacións 

propias.  

CAA 

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.  

EMB1.3.1. Coñece, entende e 

cumpre as normas de 

comportamento en audicións e 

representacións musicais.  

CSC 

CCEC 

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.  

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. 

CCEC 

CAA 

CCL 

j 

b 

d/a 

B2.2. Interpretación de pezas con 

instrumentos de aula e/ou frauta 

doce. 

B2.3. Interpretación, 

memorización e improvisación 

B2.2. Interpretar composicións 

sinxelas que conteñan 

procedementos musicais de 

repetición, variación e contraste, 

en solitario ou en grupo, mediante 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica 

instrumentos acústicos e 

electrónicos, diferentes rexistros 

da voz, e agrupacións vocais e 

instrumentais.  

CCEC 

CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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 respectando as 

achegas das demais persoas do 

grupo. 

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.  

EMB2.2.2. 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  

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.  

CAA 

CCEC 

EMB2.2.6. Amosa respecto polo 

traballo das demais persoas e 

responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

CSC 

EMB2.2.7. Analiza as 

interpretacións feitas, recoñece 

erros e amosa interese por 

traballar para corrixilos. 

CAA 

i 

j 

B2.9. Creación de mensaxes 

musicais con contido expresivo, 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

EMB2.3.1. Procura información 

bibliográfica, en medios de 

CCEC 

CAA 
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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, poemas e 

refráns, dobraxe de películas etc., e 

para a creación de producións 

propias. 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos.  

comunicación e en internet 

sobre instrumentos, 

compositores/as, intérpretes e 

eventos musicais.  

CD 

EMB2.3.2. Presenta e expón a 

información de xeito claro, 

ordenado e limpo en varios 

soportes. 

CAA 

CD 

CCL 

EMB2.3.3. Utiliza os medios 

audiovisuais e recursos 

informáticos para crear pezas 

musicais e para a sonorización 

de imaxes e representacións 

dramáticas.  

CD 

CCEC 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

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 

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 

EMB3.1.1. Identifica o corpo 

como instrumento para a 

expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de 

interacción social.  

CAA 

CCEC 
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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 coreografías 

sinxelas para cancións e pezas 

musicais de diferentes estilos. 

B3.5. Gravación e rexistro das 

danzas interpretadas. Análise de 

valoración do produto. 

interpretación como unha forma de 

interacción social.  

EMB3.1.2. Controla a postura 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.  

CCEC 

EMB3.1.4. Reproduce e goza 

interpretando danzas 

tradicionais españolas, e entende 

a importancia da súa 

continuidade e o traslado ás 

xeracións futuras. 

CSC 

CCEC 

EMB3.1.5. Inventa coreografías 

de grupo que corresponden coa 

forma interna dunha obra 

musical e supón unha orde 

espacial e temporal.  

CAA 

CCEC 

EMB3.1.6. Analiza as danzas 

realizadas, 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 

CAA 

CSC 
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persoas. 

EMB3.1.8. Amosa respecto 

polas demais persoas e 

colaboración con elas. 

CSC 

 

 

 

 

14- PROCEDEMENTOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

 

Procedementos 
Criterios de 

cualificación 

Rúbricas 

Escoita 

Interpretación 

instrumental/vocal Movemento e danza 
 Observación directa 

das actividades de aula e 

rexistro das valoracións.  

 Participación e 

realización de actividades 

dentro e fora da aula : 30% 

 Distingue e clasifica 

tipos de voces e instrumentos 

segundo o nivel . 

 Coñece e utiliza totalmente 

a linguaxe musical para a 

interpretación de obras. 

 Identifica e utiliza o corpo 

como instrumento para e expresión 

de sentimentos e emocións como 

forma de interacción social . 

 Revisión de 

cadernos (contidos e orden e 

limpeza ) 

 Adquisición dos 

contidos traballados : 40% 

 Coñece, entende e 

respecta as normas de 

comportamento nas audicións 

e representacións musicais. 

 Interpreta pezas vocais e 

instrumentais simples con PAI e 

PAD con e sen acompañamento 

segundo o nivel. 

 Controla a postura e a 

coordinación coa música cando 

interpretamos danzas. 

 Participación activa 

nas actividades propostas . 

 Actitude positiva 

cara a área : 30% 

 Identifica 

graficamente os parámetros do 

son e as súas variantes 

totalmente. 

 Analiza a interpretación e 

valora os resultados mostrando 

interese por mellorar . 

 Recoñece danzas de 

diferentes lugares e culturas e valora 

o seu patrimonio artístico – cultural . 

 Gravación das 

actividades para que podan 

facer a súa propia 

avaliación. 

 Gozar da 

interpretación individual e 

colectiva . 

 Representa 

graficamente coa linguaxe nin 

convencional os trazos 

característicos da música 

escoitada. 

 Mostra respecto e 

responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

 Reproduce e goza 

interpretando danzas da nosa cultura 

galega . 
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 Información ás 

familias sobre o proceso de 

aprendizaxe dos seus fill@s. 

 Amosar unha 

actitude positiva na escoita . 
  Emprega instrumentos 

materiais , dispositivos electrónicos 

e recursos informáticos para a 

creación de pezas musicais segundo 

o nivel. 

 

 Reflexión sobre a 

miña propia formación e 

práctica docente referida á 

ensinanza . 

 Gozar cos estilos 

musicais doutras culturas 

 Buscar información 

e realizar traballos utilizando 

diferentes técnicas de 

comunicación. 

 Interpretar obras 

cunha destreza acorde o 

nivel de ensino.  

   

 



 

 

 

 

RELIXIÓN 

CATÓLICA 

2021-22 
 

 

 

 

 

 



MODIFICACIÓNS Á PROGRAMACIÓN  

Para o vindeiro curso as modificación a realizar na programación de 

Relixión Católica van centrarse  básicamente nos seguintes aspectos os 

que fai referencia o punto 3 deste documento. 

 

PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

Tendo en conta que os resultados académicos acadados no pasado 

curso2021/22polos  alumnos e alumnas de relixiónforon positivos, non se 

considera necesario, tal e como aparece recollido na avaliación 

final,realizar un plan de reforzo e recuperación nesta área. 

 

Obxectivos para infantil 

 Admirar os elementos da natureza   como creación de Deus. 

 Valorar a importancia de coidar a natureza. 

 Coñecer o relato  bíblico”Deus coida dasflores do campo” 

 Descubrir que Deus pide a nosa colaboración no coidado da natureza e 

no respecto o disfrutar dela 

 Identificar as actividades que se poden realizar coas diferentes partes do 

corpo. 

 Participar da alegría do nacementodun bebé no Nadal. 

 Coñecer o relato bíblico: «O nacemento de Xesús». 

 Expresar sentimentos e dirixilos cara aosdemais. 

 Valorar a importancia de formar parte dunha familia. 

 Descubrir na Igrexa a gran familia dos fillos de Deus.  

 Recoñecer a importancia de colaborar nas distintas actividades da aula. 

 Expresar os sentimentos e as emocións que nos producen as situacións 

que vivimos. 



 Descubrir que se recorda en Semana Santa. 

 Tomar conciencia de que Xesúsmorre por amor e para salvarnos. 

 Mostrar agradecemento as persoas que nos coidan. 

 Valorar xestos de afecto, agarimo e axuda das persoas que lle rodean e 

ser capaz de actuar en consecuencia.  

 

 Obxectivospara primaria 

REF OBXECTIVOS 

A Descubrir é apreciar a relixión 

B Coñecer, apreciar e respectar o patrimonio cultural-relixioso 

C 

 Comprender e valorar o sentido sagrado, festivo, cultural e 

celebrativo das festas e ritos. 

D 

Comprender a relación intrínseca entre os valores básicos do ser 

humano e a acción creadora de Deus Pai. 

E 

Coñecer e manexar a Biblia recoñecendo a súa estructura da forma 

básica. Identificar o sentido dalgúns textos. 

F Entender o amor como un xesto de xenerosidade cara áspersoas. 

G 

 Identificar o significado dalgúns textos básicos da  mensaxe de 

Xesús. 

H Descubrir a Xesucristo  como un exemplo transmisor de valores. 

I 

Identificar a Igrexanassúasmanifestacións, recoñecer a presencia de 

Deus nos sacramentos 

j Recoñecer os valores cristiáns. 



k Valorar a relación entre a fe e o comportamento cristián 

l Descubrir que é a  Igrexa 

 

 

 Metodoloxía 

O desenvolvemento das unidades terá un enfoque integrador, alternándose 

actividades de diversa natureza (observación, expresión, valoración, 

creación, investigación) a través da actuación do profesor (motivación, 

explicacións, exemplificacións, preguntas, propostas de tarefas, etc.,) e coa 

participación activa dos alumnos e alumnas, e das familias.  

As actividades realizaranse nun contexto lúdico, e empregando a 

gamificación como medida de resposta así como o emprego de medios 

tecnolóxicos, e dixitais (aprendizaxe a través de diferentes plataformas 

dixitais), que permita un proceso de ensino aprendizaxe tanto ante unha 

situación de educación presencial como semipresencial.  

 Prestarase unha atención individualizada para comprobar os avances e as 

dificultades así como os ritmos de aprendizaxe para aportar a axuda 

pedagóxica necesaria. Esta atención individual servirá tamén para suscitar 

actividades de reforzo e ampliación. 

 Utilizamos o método de ensino colectivo, nos momentos en que o profesor 

fai a presentación das distintas actividades.  

O espazo habitual da actividade docente é a aula, podendo utilizar a 

comunicación entre aulas a través de videoconferencias entre alumnos e 

alumnas de diferentes clases o que permitirá a comunicación do alumnado, 

mantendo o grupo burbulla fixado nesta situación extraordinaria que veñen 

a vivir os centros escolares neste curso.  Así mesmo manterase a 

comunicación coas familias e os diferentes alumnos en caso de 

confinamento. 



Ao longo do proceso estimularase aos alumnos a través do emprego do 

reforzo positivo, valorando os éxitos de cada neno/a. 

 

 Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida 

seguir a ensinanza telemática. 

 

Neste curso na que nos atopamos ante unha situación extraordinaria e que 

puidera derivar en clases semipresenciaisou a distancia, considero 

necesario resaltar que ante unhadestas  situación se terá presente a 

diversidade,  adecuando o conxunto de medidas e accións coa finalidade de 

axustar a resposta educativa ás diferentes características e 

necesidades,motivacións… do alumnado así como as situaciónssociais e 

culturais que este puidera presentar. Para tal fin se elaborarán materiais, 

que poden ser ofrecidos o alumnado de forma impresa así como  o 

emprego, na medida do posible, de diferentes plataformas oumedios de 

comunicación telemáticos, que permitan aos alumnos, coa colaboración das 

súasfamilias, continuar o  proceso educativo dunxeito o máis normalizado 

posible e en condicións de igualdadeco resto dos compañeiros do grupo. 

Este ano familiarizaremos o alumno no uso de aplicación en plataformas 

dixitais empregando a Aula Virtual do Centro e dando a coñecer o  

Blog“Lapis de cores” que actuará como unha ferramenta máis que permita 

achegar a clase de relixión  ao  alumno ante unha posible situación de 

clases non presenciais.  

 

 

 

 Mecanismos para asegurar o seguimento continuo do curso polo 

alumnado. 

Como explicamos no punto anterior empregaremos as plataformas dixitais 



disponibles no centro como a Aula Virtual, o Programa Abalar , e  no caso 

do alumnado que non dispoña de medios dixitais, optaráse pola recollida do 

material ao finalizar o curso escolar ou o período de confinamento. 

 

 Estratexias e instrumentos de avaliación 

Ante unha situación non presencial se valorará a entrega de material para 

aqueles alumnos e alumnas que contan con medios dixitais. 

Aqueles alumnos ou alumnas que por circunstancias non puideran 

comunicarse a través dos medios anteriormente citados, realizarase a 

avaliación valorando os traballos entregados de forma impresa e  enviados 

nas condición mencionadas 

Os criterios de avaliación serán os mesmos independentemente do formato 

que se empregue mantendo así o respecto a diversidade. 

Nunha situación de clase semipresencial ou de educación a distancia a 

valoración do traballo realizarase do seguiente xeito;  

 A presentación do traballo nas datas sinaladas representará o 50% 

 A realización correcta do traballo 25% 

 A implicación e esforzo na tarefa 25% 

En función destes criterios estableceremos a cualificación de cada 

alumno/a, que tal e como se establece na Orde será: 1,2,3,4 

(INSUFICIENTE), 5 ( SUFICIENTE), 6 (BEN), 7,8 (NOTABLE), 9 e 10 

(SOBRESAÍNTE) 

 

 

 Procedemento de comunicación coas familias e alumnado 



A comunicación coas familias e alumnado empregaráse a Aula virtual,  o 

Programa Abalar, o correo electrónico  ou o teléfono . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROXECTO SECCIÓNS BILINGÜES 

NIVEIS: 4º, 5º e 6º  

 

(Curso 2021-2022) 

 

 

 

 

 

 

CEIP  SANTA BAIA 

BOIRO



1 
 

ÍNDICE 

 

 

1. INTRODUCIÓN 

2. PROFESORADO E ALUMNADO PARTICIPANTE 

3. OBXECTIVOS 

4. CONTIDOS 

5. TRABALLO POR PROXECTOS 

5.1. PROXECTOS DE 4º CURSO 

5.2. PROXECTOS DE 5º CURSO 

5.3. PROXECTOS DE 6º CURSO 

6. ÁREA E NIVEL 

7. METODOLOXÍA 

8.  AVALIACIÓN DO ALUMNADO E CRITERIOS 

     8.1. AVALIACIÓN DO PROFESORADO 

     8.2.  AVALIACIÓN DO PROXECTO 

 

9.  ATENCION A DIVERSIDADE  

10. CONCLUSIÓN 

   

  



2 
 

1. INTRODUCIÓN 

O noso obxectivo principal é dar continuidade ao proxecto comezado no curso 

académico 2011/2012. 

Cremos que este proxecto de seccións bilingües será unha forma de mellorar na 

competencia lingüística dos alumnos/as e unha clara aposta pola dimensión europea dos 

centros de ensino. Ao mesmo tempo promóvese o uso da lingua nun entorno máis 

distendido, distinto do habitual estudio do inglés, o que fai que os nenos/as descubran a 

utilidade do seu uso nun ámbito diferente. 

Así mesmo, cremos que isto fomenta actitudes máis respectuosas cara as persoas de 

diferentes países, xa que nos pon en contacto con outras visións culturais diferentes, así 

como o uso de tecnoloxías de maneira eficaz e proveitosa a través dos distintos 

proxectos que serán levados a cabo nesta materia. 

Para rematar, tamén hai que considerar de forma positiva unha modificación tanto na 

forma de traballar dos alumnos/as como de todos os membros participantes neste 

proxecto, xa que se impón unha dinámica máis cooperativa dentro da medida do 

posible. 

 

2. PROFESORADO E ALUMNADO PARTICIPANTE. 

As mestras participantes son: 

 -4ºA, 4ºB e 4ºC: Ana María Lojo Dieste.  

 -5ºA, 5ºB e 5ºC: Beatriz Martínez Outeiral. 

-6ºA, 6ºB e 6ºC: Ana María Ramos Villanustre. 

 

3. OBXECTIVOS. 

Os obxectivos vamos a clasificalos dentro das diferentes Competencias Básicas xa 

que o noso sistema educativo considera que as Competencias Básicas débeas acadar 

un alumno/a cando finaliza a súa escolarización obrigatoria para enfrentarse aos retos 

da súa vida personal e laboral. 
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COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

- Aprender a expresar e comunicar de forma autónoma e con iniciativa, emocións, 

sentimentos e vivencias a través dos procesos propios da creación artística. 

- Participar activamente tanto de forma oral como escrita en producións artísticas 

tanto persoais como alleas facendo unha crítica constructivista como recurso para 

mellorar. 

- Usar un amplo vocabulario para expresarse no tocante á Educación Artística 

tanto a nivel plástico como musical. 

- Investigar nas posibilidades do son, da imaxe e movemento como formas de 

representación e de comunicación á hora de expresar ideas. 

- Explorar e coñecer materiais e instrumentos diversos e adquirir códigos e 

técnicas específicas das diferentes linguaxes artísticas para utilizalos con fins 

expresivos e comunicativos. 

- Expresarse e comunicarse en lingua inglesa producindo mensaxes diversos, 

utilizando para iso os códigos e formas básicas das distintas linguaxes artísticas, 

así como as súas técnicas específicas. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA E TECNOLOXÍA. 

- Desenvolver producións artísticas de forma cooperativa, asumindo distintas 

funcións e colaborando na resolución dos problemas usando o razoamento 

matemático para conseguir un produto final satisfactorio. 

COMPETENCIA DIXITAL. 

- Analizar de forma crítica a información obtida dos medios dixitais. 

- Recoñecer as posibilidades artísticas dos distintos medios audiovisuais 

(ordenador, pizarra dixital,...) e empregalas como recursos para a elaboración das 

distintas producións realizadas. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS. 

- Recoñecer os valores que caracterizan a unha sociedade democrática ( liberdade, 

solidariedade, participación, cidadanía, tolerancia...). 

- Manter unha actitude de busca persoal e colectiva, usando a percepción, a 

imaxinación, a indagación e a sensibilidade, usando a reflexión á hora de 

enfrontarse a distintas producións artísticas. 

- Coñecer e apreciar as profesións relacionadas co ámbito artístico mostrando 

interese polos seus traballos. 

- Apreciar e valorar elementos constitutivos das artes e obras artísticas, 

desenvolver un xuízo crítico e pluralista na aproximación a obras e autores. 
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CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS. 

- Apreciar a diversidade cultural a través de diferentes manifestacións artísticas. 

- Coñecer e valorar distintas manifestacións artísticas do patrimonio cultural 

axudando na súa conservación e renovación das distintas formas de expresión. 

 

APRENDER A APRENDER. 
 

- Usar diferentes recursos para o tratamento da información. 

- Aprender e usar de forma habitual as principais estratexias e técnicas que 

favorecen o traballo tanto intelectual coma plástico. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDENDOR. 
 

- Actuar con iniciativa e creatividade persoal. 

- Desenvolver unha relación de autoconfianza coa produción artística persoal, 

respectando as creacións propias e as de outros, sabendo recibir e expresar 

críticas e opinións. 

 

4. CONTIDOS           

Á hora de seleccionar os contido débense ter en conta diferentes aspectos tales 

como: 

 -Motivar aos alumnos e responder ás súas necesidades. 

 -Animar aos alumnos a que participen e facilitar a atención á diversidade. 

 -Respectar a realidade multicultural favorecendo así a educación intercultural. 

 -Educar en valores para promover unha  educación integrada. 

 -Establecer un balance entre conceptos, procedementos e actitudes. 

 

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS. 

 

- Comprensión das explicacións para poder levar a cabo as producións artísticas.  

- Comparación de distintas obras de arte, a través de distintas formas de 

expresión. 

- Integración doutras áreas para fomentar a interdisciplinaridade. 

 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS. 

- Uso e demostración dunha variedade de vocabulario relacionado coas artes 

plásticas. 

- Coñecemento de distintas estruturas comunicativas. 

- Uso da lingua para debatir e chegar a acordos grupais.  

- Explicación lóxica de certos procedementos que se levarán a cabo nos proxectos.  
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- Observación de exposicións, esculturas, pinturas..., e reflexión posterior. 

 

BLOQUE 3:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

- Demostración e uso dunha variedade de vocabulario relacionado coas distintas 

artes plásticas. 

- Lectura e comprensión de preguntas para levar a cabo certos proxectos.  

- Comprensión da información procedente de internet para realizar as tarefas.  

- Deseño de diferentes exposicións nas que de forma escrita tamén se presentará 

información de relevancia sobre os autores e as súas obras. 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

- Composición de distinto traballos utilizando o “Brainstorming” para recadar e 

recordar información básica dos diferentes artistas. 

- Utilización dos recursos dixitais para buscar datos sobre a vida e obras dos 

pintores. 

 

 

 

 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA 

INTERCULTURAL.  

 

- Uso de diversos recursos que favorezan a comunicación intercultural. 

- Coñecemento das características máis importantes da vida e obra de artistas 

relevantes.  

- Estratexias de deseño no tocante á elaboración de certos traballos.  

 

 

5. TRABALLO POR PROXECTOS  

O traballo por proxectos permítenos unha aprendizaxe integrada dando cabida 

non só á interdisciplinariedade senón tamén a diferentes formas de expresión artística, 

materiaise técnicas, aomesmo tempo que facilita a lectura da imaxe en distintos 

soportes.  

En cada trimestre, levaremos a cabo 2 proxectos compaxinando actividades 

dixitais, interactivas, cooperativas, colectivas e individuais tendo en conta as medidas de 

seguridade, para así facer as sesións máis dinámicas e motivadoras. 
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A maiores, faranse diferentes actividades relacionadas con certas celebracións e 

festividades que se considere oportuno. 

 

5.1. PROXECTOS DE 4º CURSO 

 WHAT A PICASSO !!! 

      Existiron ao largo do tempo, moitos autores relacionados co cubismo, pero sempre 

resalta Pablo Picasso pois é considerado como un dos expoñentes máis importantes 

do movemento, ademais de ser o protagonista e creador das diversas correntes, que 

revolucionaron as artes plásticas, que xurdiron dende o século XX, as cales van dende o 

cubismo ata a escultura neofigurativa, do gravado ou augaforte ata a cerámica artesanal. 

-Neste primeiro intre de xeito individual, os alumnos/as inventarán 

un retrato, seguindo as características do pintor, é dicir, utilizando a 

distorsión como aspecto principal do Cubismo, idearán unha estampa 

sobre a base do contorno dunha base feita en cartolina.  Todo isto 

parte do xogo de Roll a Dice, onde haberá formas relacionadas co 

cubismo, para completar unha realidade dunha cara descomposta  en 

figuras xeométricas. 

- Na segunda tarefa, os alumnos/as van ir á aula de ordenadores e alí 

van a crear un Picasso dixital. 

 IMPRESSIVE  MINI WARHOLS !!! 

      O Pop Art é un movemento artístico urxido no Reino Unido e Estados Unidos a 

mediados do século XX, inspirado na estética da vida cotiá e os bens de consumo da 

época, tales como: anuncios publicitarios, comics, historietas, “books”, obxectos 

culturais «mundanos» e do mundo do cine.  O arte pop, como a música pop, presenta 

unha forma de ver e tratar o arte, máis global e social, non para uns poucos (elitista), 

senón para todos (popular). 

- Decoraremos 4 mini-retratos de diferentes  compañeiros/as usando diferentes 

técnicas do Pop Art  utilizando as cores típicas desta vertente artísticas. 

Asemade, os alumnos/as van a decorar os marcos dos retratos con diferentes 

motivos, incluso con troquelados relacionados coa vida e obra do artista 

traballado. 

 INCREDIBLE MONDRIAN’S! COLLAGES!! 

      As obras pictóricas de Piet Mondrian (holandés, nacido a finais do século XIX), 

caracterízanse por: O uso das cores primarias: amarelo, azul e vermello; ademais dos 

denominados non-cores: o branco (que conten todas as cores) e o negro (cuxa ausencia 

de cor é absoluta).  
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-  Os alumnos/as traballarán no ordenador e elaborarán un collage dixital coas 

formas e cores característicos de Piet Mondrian. Introduciremos ao alumnado a 

traballar cos documentos “Word” tan básico e necesario para presentar calquera 

tipo de traballo. 

- Outra das actividades vai ser con filtros de café, os cales vamos a decorar 

imitando un “Mondrian” e despois faremos bolboretas. 

 COLOURFUL SCENERY!!! 

 Neste proxecto vamos a traballar en colaboración con Normalización Lingüística 

a partir da temática que partiu da biblioteca “A contorna”. O obxectivo final é facer 

unha exposición dos traballos na Casa da Cultura Ramón Martínez López (Cachada). 

Os alumnos/as van a sacar unha foto a un sitio da contorna que a eles lles 

gustaría cambiar decorándoo despois en cartolina seguindo os pasos dalgúns artistas 

coñecidos. 

 KANDINSKY’S PERSONAL PAINTINGS. 

      Vasili Kandinsky foi un pintor ruso, precursor do arte abstracto en pintura. Mostra 

grandes explosións de cor e siluetas que constantemente se transforman ante o 

espectador. O alcance de cor e as formas das súas composicións e improvisacións, foron 

recoñecidas como xeniais, polos seus contemporáneos. 

- Con diferentes materiais e técnicas intentaremos imitar os cadros de Kandinsky. 

Un dos obxectos fundamentais para a primeira das actividades será unha 

centrifugadora e o material por excelencia para a segunda das actividades deste 

proxecto será laca de uñas. 

Estas técnicas tan novidosas son moi motivadoras para os nenos/as porque os 

resultados son tan diversos que están á expectativa a ver as diferenzas finais. 

 A SPECIAL GOGH’S ROOM!!! 

      Vincent Van Gogh, foi o principal expoñente do post-impresionismo. El empregou 

as cores mais vivas, cunha carga emotiva importante e con pinceladas distinguibles: 

longas, grosas e inclinadas pioneiro así, no emprego da técnica do impasto e de 

temáticas máis comúns da vida ou da propia natureza.  

- Faremos unha postal pop-up, onde os nenos/as terán que colorear e 

recortar as partes que van a sobresaír no traballo. 

 

- A segunda das actividades vai ser na aula de ordenadores, onde os 

alumnos/as van a deseñar nubes de palabras con termos e imaxes 

directamente relacionados co artista (“Wordclouds”). 
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5.2. PROXECTOS DE 5º CURSO 

•MODELLING FLOWERS: Ampliaremos información sobre Van Gogh co que 

xa traballaron no curso anterior e despois afondaremos na súa obra máis coñecida “The 

Sunflowers”. 

Na primeira actividade proposta para este proxecto faremos un collage da 

referida obra usando ceras e rotuladores.  

Na segunda actividade usando cartolinas para dar sensación de volumen ao 

cadro farán unha interpretación persoal da obra. 

 

•ELIZABETH TOWER: Os alumnos/as elaborarán o Big Ben (Elizabeth 

Tower) en 4D a partir dunhas plantillas que primeiro terán que completar, colorear e por 

último, montar sobre unha base sólida.  Á hora de colorear o Big Ben, os neno/as 

utilizarán as cores características de Antonio Gaudí. Deste xeito, mostrarémoslles 

multitude de obras deste artista facendo fincapé na gama de cores que usa nalgunhas 

obras específicas como a Salamandra.  

Con este proxecto ademáis de coñecer un artista que traballou en diversos 

campos e con diferentes materiais tamén introduciremos aos alumnos/as na cultura dos 

países de fala inglesa e trataremos diferentes edificios emblemáticos. 

 

•CELTIC ROUND HOUSES: Este proxecto centrarase no tema “A Contorna”, 

tema elexido este ano como eixe vertebrador de todos os colexios do municipio. 

 Con pasta de modelar ou arxila faremos cubos similando pedras que unha vez 

secas colocaremos sobre unha táboa en forma de círculo para formar un castro. O teito 

farémolo con paus, palla e barro. Ao rematar expoñerémolos en conxunto, formando un 

asentamento.  
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•POP UP POSTCARD: Despois de tratar vida e obras de Dalí vamos a intentar 

representar nunha postal pop up algún motivo das súas obras. Os alumnos/as de forma 

individual e usando os materiais dos que dispoñan elaborarán a súa propia postal. Outra 

actividade para afianzar os contidos dados sobre este artista será a elaboración dun 

“brainstorming”; onde o alumnado poderá botar man do ordenador para ampliar 

información. 

 

•SCRATCH PRESENTATIONS AND VIDEO GAMES: Mostrarémoslles aos 

alumnos una presentación feita co programa scratch e un videoxogo feito co mismo 

programa. Despois ensinarémoslles as nocións básicas sobre programación por bloques 

para que eles podan crear o seu propio videoxogo ou facer unha presentación con este 

programa. 

 

•DIGITAL DESIGNERS: Ensinaremos aos alumnos/as os diferentes pasos para 

poder utilizar os xogos on-line “ Kahoot”. As preguntas deste xogo serán sobre contidos 

dados na área de plástica polo tanto xa nos serve para avaliar os coñecementos 

adquiridos. Os alumnos/as poderán seleccionar as preguntas que consideren axeitadas. 

 

 

5.3. PROXECTOS DE 6º CURSO 

• FANCY A PICASSO? 

Os alumnos elaborarán a súa propia escultura baseada na etapa cubista de Picasso, 

usando diferentes materiais como cartón, cartolinas, témperas, acuarelas, rotuladores. 

O Guernica será a base doutra das actividades que se realizará de modo 

individual. Nesta parte do proxecto levarase a cabo unha fase de estudio e análise desta 

importante obra do autor. O alumnado traballará con esta famosa obra de arte facendo 

un collage con distintos materiais e texturas. O traballo final será exposto sobre formas 

cúbicas, nas que en cada cara estará exhibido o traballo dun alumno/a.  
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• LIKE AN ARTIST! 

Despois de mostrarlle unha serie de obras de arte de artistas como: Miró, Andy 

Warhol e Francis Bacon, os nenos farán un estudio de personaxes relevantes da zona do 

Barbanza. Tomando como base unha fotocopia en branco e negro dunha foto de ditos 

persoeiros traballarán sobre esta usando as diversas técnicas levadas a cabo por cada 

artista.  

Cando ditas obras sexan expostas irán acompañadas dun pequeno cartel co nome e 

breve referencia sobre as súas vidas e logros en galego e inglés.  

Kahoot sobre os tres artistas traballados neste proxecto. 

 

• MAGICAL OR LOGICAL? 

Levaranse a cabo diferentes actividades, as cales teñen que explicar buscando 

unha razón lóxica. Algunhas destas tarefas serían: 

-Chromatography: os nenos escribirán o seu nome con rotulador negro nun cacho 

de papel de cociña, se deixan caer unhas gotas de auga, o nome acabará desaparecendo 

e a tinta negra do rotulador transformarase nun manchón de varias cores.  

-Happy Hippy: Os alumnos terán que enrolar 4 gomas elásticas ao redor dunha 

toalliña húmida e os espazos que quedan sen estar cubertos polas gomas vanse a 

colorear con rotuladores de diferentes cores. Cando se saquen as gomas e se abra a 

toalliña vamos a atoparnos cunha mestura de cores que nos recordan a aquelas 

camisetas decoloradas do anos hippies.  

-Mysterious eggs: Vamos a mostrarlles dous ovos iguais pero que se comportan 

de forma moi diferente. Cando lle das voltas no chan, un dos ovos ponse de punta e 

segue xirando e o outro non, un para e o outro non… cal é o motivo? 

- The Sunflower is Alive: Cortamos unha flor con moitos picos como se fose un 

xirasol e metémoslle eses picos para dentro. Cando pousamos esta flor en auga o picos 

vanse abrindo pouco a pouco semellando que está a florecer se este proceso se realiza 

preto da fiestra aberta os picos abren máis á présa, a que é isto debido? 

• LOGICAL COMIC 

Usando o programa “Comic Life” elaboraranse diferentes comics explicando o 

razoamento lóxico das actividades levadas a cabo no proxecto anterior. Botarase man 
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tanto de imaxes predeterminadas como de fotografías obtidas durante a posta en práctica 

de cada unha das tarefas citadas con anterioridade.  

 

 

• OUR CLASS ART GALLERY 

Para que o alumnado aprecie que cada artista ten as súas técnicas e características 

levarase a cabo unha comparación de certos cadros similares pero pintados por 

diferentes artistas, tales como: 

- Mona Lisa de Leonardo Da Vinci e Mona Lisa de Botero. 

- The Kiss de Klimt e The Kiss de Pablo Picasso. 

- Las Meninas de Velázquez e Las Meninas de Pablo Picasso. 

- Girl with the Pearl Earing de Vermmer e o retrato de Scarlet Johanson como 

protagonista dunha película sobre esta obra de arte. 

Unha das técnicas que se levan a cabo nunha das actividades deste proxecto é o 

Puntillismo, cuxo máximo representante é Georges Seurat. Os alumnos/as van a 

decorar, usando distintas ferramentas obras como as de Klimt, Vermmer e DaVinci con 

puntos de diversos tamaños. 

 

• CRAZY ANIMATED CARTOONS 

Con este proxecto faremos unha introdución ao estudio da fisionomía, e a través 

de personaxes famosos de distintos ámbitos, introduciremos a técnica da caricatura para 

resaltar aqueles trazos característicos dunha persoa. 

 

 

6. ÁREA E NIVEL  

A área na que se vai levar a cabo este proxecto é a de Educación Artística, en concreto, 

a materia para a que se solicita é Plástica de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria, sempre 

pensando na posible ampliación a outros niveis nos vindeiros anos académicos. 
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7. METODOLOXÍA 

Este ano, 5º e 6º de Primaria participa no proxecto EDIXGAL que nos aportará 

infinidade de recursos que mellorarán o proceso de ensino-aprendizaxe do noso 

alumnado. Sen embargo, non podemos esquecernos das pautas metodolóxicas nas que 

se centrará a práctica diaria, tendo en conta os seguintes aspectos: 

 

 PARTICIPACIÓN: O método será activo e globalizado, tentando integrar a todos os 

nenos e nenas na dinámica xeral da aula a través da súa participación contínua na 

clase, dando por iso importancia ás dinámicas de traballo grupal de cara a acadar o 

respecto mutuo e colaboración entre todos. 

 MOTIVACIÓN: Utilizarase unha metodoloxía motivadora partindo dos 

coñecementos previos, demandas e necesidades do alumnado. Tentarase captar o 

interese e curiosidade dos nenos/as presentando a lingua inglesa a través de tarefas 

significativas dentro dun contexto lúdico: contos, xogos, tarefas prácticas, 

presentacións multimedia… 

 AUTONOMÍA: Procurarase en todo momento presentar unha metodoloxía que 

fomente a autonomía dos nenos/as independentemente do seu agrupamento, que será 

variado en función de cada actividade: traballando de forma individual, en parellas, 

en pequeño ou gran grupo. 

 CONSTRUCIÓN DA PROPIA APRENDIZAXE: Propiciaremos que o alumnado se 

implique activamente na súa aprendizaxe, polo que se tentará adaptar as actividades 

propostas en función das características destes. 

 ENFOQUE COMUNICATIVO: O eixe do noso proxecto constitúeno os 

procedementos dirixidos á consecución dunha competencia comunicativa efectiva 

oral e escrita, en contextos sociais significativos, que permita expresarse con 

progresiva eficacia e corrección  e que abarque todos os usos e rexistros posibles, así 

como o uso de recursos e estratexias de comunicación lingüisticas. Na área de 

educación artística estará moi presente a comunicación oral tanto nas actividades 

previas de análise e planificación da tarefa, como no seu proceso, exposición e 

avaliación. 

 DIVERSIDADE: Teranse en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe e formas de 

adquisición de coñecemento na planificación e deseño das actividades a levar a cabo 

na aula. Partindo da base de que un dos nosos obxectivos é preparar ao noso 
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alumnado para enfrentarse a unha realidade multicultural, traballarase cunha gran 

variedade de obras plásticas, proxectos de carácter artístico, fontes, recursos, 

soportes e materiais. 

 TOTAL PHYSICAL RESPONSE (RESPOSTA FÍSICA TOTAL): Darase gran 

importancia a esta estratexia metodolóxica xa que, ao ser a Plástica unha materia 

fundamentalmente práctica, o alumnado terá que respostar actuando conforme ás 

instruccións dadas: (use…, pick up…, draw…, paint…, colour…, cut out…, fold…, 

stick…). Conseguirase deste modo estimular o sistema cinestésico-sensorial do 

alumnado en situación funcionais de comunicación, o que propiciará a 

interiorización e posterior producción da linguaxe empregada na aula.   

 

  

8.  AVALIACIÓN DO ALUMNADO E CRITERIOS. 

A avaliación axuda  a apreciar os resultados así como  as dificultades no proceso de 

aprendizaxe e tamén proporciona unha posible solución para estas se fose necesario. 

     A avaliación será global e continua tendo sempre en conta os tres tipos de avaliación: 

       -Avaliación Inicial: faise normalmente ao comezo do curso pero tamén ao principio 

de cada proxecto e incluso de cada sesión. 

-Avaliación Formativa: lévase a cabo ao longo do curso e de cada proxecto e axuda 

a comprobar si os métodos utilizados son os adecuados. 

-Avaliación Sumativa: realizase ao final do curso, proxecto ou sesión e da un indicio 

de si os obxectivos se alcanzaron ou non. 

     A observación directa será un instrumento de avaliación moi valioso xa que nos 

permite detectar si o proceso de ensino-aprendizaxe se está levando a cabo de forma 

adecuada. Tamén a “co-avaliación” y “autoavaliación” nos facilitarán información sobre 

a consecución dos obxectivos. 

     No caso de alumnado procedente doutros centros nos que se cursara ensinanzas 

bilingües, realizarase por parte do profesorado unha avaliación previa que determine o 

nivel de competencia inicial do alumno/a en lingua estranxeira, tralo cal determinarase a 

adecuación necesaria de obxectivos/contidos/actividades de reforzo en caso de ser 

necesarias/criterios de avaliación para cursar a ensinanza con éxito.     
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COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

- Expresarse e comunicarse en lingua inglesa producindo mensaxes diversos, 

utilizando para iso os códigos e formas básicas das distintas linguaxes artísticas, 

así como as súas técnicas específicas. 

- Manter conversas cotiás e interaccións  sobre emocións e vivencias propias da 

creación plástica. 

- Captar o significado global e identificar informacións específicas ( son capaz de 

comprender preguntas sobre manifestacións artísticas, son capaz de comprender 

cando se me pide determinado material...,). 

- Encontrar información explícita e realizar inferencias directas en diversos temas 

relacionados co mundo da arte. 

- Representar de forma persoal ideas e situacións valéndose de recursos plásticos e 

visuais. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 

E TECNOLOXÍA. 

- Recurrir a recursos matemáticos para a realización de traballos dentro da 

ensinanza artística. 

COMPETENCIA DIXITAL. 

- Usar as TICs para contrastar e comprobar a información. 

- Analizar o emprego de recursos dixitais para a elaboración de distintas 

producións. 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS. 

- Mostrar unha actitude positiva usando a reflexión á hora de enfrontarse a 

distintas producións artísticas. 

- Mostrar curiosidade e interese cara os distintas formas culturais tanto propias 

como alleas. 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS. 

- Apreciar e valorar diferentes manifestacións artísticas do noso patrimonio 

cultural. 

- Mostrar unha actitude positiva cara a diferentes aspectos culturais e artísticos dos 

países con lingua estranxeira. 

- Mostrar unha actitude positiva cara os elementos constitutivos de obras artísticas 

e desenvolver un xuízo crítico. 

 

APRENDER A APRENDER. 

- Valorar a lingua estranxeira como ferramenta para aprender sobre diversas 

materias. 
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- Usar distintas estratexias  para aprender a facer preguntas pertinentes, pedir 

aclaracións, apoiarse en xestos, buscar,recopilar e organizar información en 

diferentes soportes ademais de identificar aspectos que axuden a aprender mellor. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDENDOR. 

 

- Desenvolver recursos persoais potenciando a cooperación no traballo en grupo. 

- Sentirse autónomo no proceso de deseño e elaboración de traballos artísticos. 

- Buscar aspectos que axuden ao alumno a aprender de forma sinxela. 

 

8.1. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE. 

   O profesorado revisará os métodos implementados en cada sesión e en cada 

proxecto para axustalos ás necesidades temporais ou permanentes do alumnado, gustos, 

preferencias e estilos de aprendizaxe de cada alumno/a. 

    Ao mesmo tempo,  teranse en conta os resultados obtidos e o nivel de 

implicación que se consegue por parte do alumnado; un alto nivel de atención e 

implicación levará a reforzar as técnicas e materiais utilizados; polo contrario, si a 

atención e participación é baixa implicará unha revisión das actuacións levadas a cabo. 

 

8.2. AVALIACIÓN DO PROXECTO. 

   Procederase a valorar a consecución dos obxectivos nos Claustros e nas reunións de 

Ciclo, de forma que se poidan ir corrixindo ou reaxustando algún dos aspectos que 

poidan resultar mellorables. 

   Ao finalizar o curso, presentarase á Comunidade Educativa unha Memoria que se 

incluirá na Memoria final de curso. 

 

9.  ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

O feito de que traballemos por proxectos fai que a flexibilidade estea presente en 

todo momento; polo tanto, se un alumno/a necesita calquera tipo de adaptación en 

algunha das tarefas, dita adaptación levarase a cabo tendo en conta non só as 

necesidades dos alumnos/as senón tamén os seus ritmos de aprendizaxe e incluso os 

seus intereses. 

A atención á diversidade é un aspecto fundamental para que a consecución dos 

obxectivos sexa fructífera a pesar de que algún contido sexa adaptado ou se cambie se 

as circunstancias o requiren. 
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10.  CONCLUSIÓN  

 

A modo de conclusión gustaríanos resaltar a importancia que este proxecto ten tanto 

para pais como alumnos xa que abogan por unha ampliación da lingua inglesa a outras 

áreas. Asemade, consideramos que os intercambios e participación de programas 

europeos é ventaxoso xunta co que isto implica que é unha maior apertura á parte 

sociocultural na aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

   Para que o alumnado aprecie a variedade, a pesar de que todos foron feitos seguindo 

as mesmas técnicas e materiais; algúns traballos, neste curso escolar vanse a expoñer no 

centro e máis na casa da cultura Ramón Martínez López; tendo sempre moi en conta as 

normas do protocolo COVID. 
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 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O edificio consta de: Planta baixa e dous andares. No curso 98/99 créase un novo anexo para acoller ós/ás nenos/as de Infanti l e, 

ademais, refórmase o edificio inicial suprimíndolle as barreiras arquitectónicas existentes e creando novos servizos (ascensor, servizo de 

diminuídos, rampla de acceso....).  

Na actualidade o centro ofrece ós seus alumnos un servizo de catering servido polo Restaurante Chicolino e xestionado pola ANPA do 

centro, así como servizo de transporte privado pertencente á compañía Outeiral (nenos de primaria) e unha liña da Xunta con transporte 

residual que fai o percorrido dende Saltiño, Brión, San, Barraña…(a máis de dous quilómetros do centro).  

O Centro está integrado no PLAMBE, ABALAR, Erasmus+ e conta ademais cun plan de integración das TICs, equipos de dinamización, 

actividades extraescolares programadas pola ANPA, Concello e o propio centro.  

Horario de xornada única de 8:45 a 13:45.  

En canto ós recursos humanos contamos cos órganos de goberno unipersoais, colexiados, de coordinación docente, así como persoal non 

docente (conserxe, administrativa e dúas coidadoras..)  

Contorno do cento escolar e ámbito de influencia 

O Colexio Santa Baia, aínda que algo lonxe do casco urbano, escolariza fundamentalmente, a alumnos do centro urbano de Boiro.   

Posúe Boiro unha salientable densidade de poboación, 205 habitantes/km² que repercute na matrícula do Centro. Ultimamente estase a 

notar un incremento da natalidade. Isto demostrase no incremento de alumnos/as nas etapas de educación infantil. Así mesmo nótase un 

aumento do alumnado procedente do estranxeiro e de alumnos/as con NEAE.  

A actividade laboral dos pais está dedicada á pesca, marisqueo e construción maioritariamente, e no sector servizos; as nais, incorporadas 

na meirande parte ó mundo laboral traballan na industria conserveira, téxtil e sector servizos (comercio a pequena escala), na súa maioría 

con contratos temporais.  

Tanto pais coma nais nas aldeas máis lonxe do centro urbano traballan tamén pequenas parcelas dedicadas ó cultivo de vides, patacas, 

millo, etc.  

En xeral o nivel socioeconómico é medio, consecuencia da ocupación do pai e nai na mesma familia.  

En canto ó nivel cultural en xeral é medio. 
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 INTRODUCCIÓN Á ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

A área de Educación física ten como finalidade principal a competencia motriz dos alumnos e das alumnas, entendida como un conxunto 

de coñecementos, procedementos, actitudes e sentimentos que interveñen nas múltiples interaccións que realiza un individuo no seu 

medio e cos demais e que permite que o alumnado supere os diferentes problemas motrices propostos tanto nas sesión de Educación 

física como na súa vida cotiá; sempre de forma coherente e en concordancia ao nivel de desenvolvemento psicomotor, prestando especial 

sensibilidade á atención a diversidade nas aulas, utilizando estratexias inclusivas e sempre buscando a integración dos coñecementos, os 

procedementos, as actitudes e os sentimentos vinculados á conduta motora fundamentalmente. A competencia motriz, que non está 

recollida como unha das competencias clave, é fundamental para o desenvolvemento destas, especialmente as Competencias Social e 

Cívica, Aprender a Aprender, Sentido de Iniciativa e Espírito Emprendedor, Conciencia e Expresións Culturais e Matemática e Científico 

Tecnolóxica e, en menor medida, a Competencia en Comunicación Lingüística e a Competencia Dixital. 

Na educación primaria, o alumnado explorará o seu potencial motor á vez que desenvolve todas as súas capacidades motrices. Isto implica 

mobilizar toda unha serie de habilidades motrices, actitudes e valores en relación co corpo, en diversas situacións de ensino-aprendizaxe, 

nas que a experiencia individual e colectiva permitan adaptar a conduta motriz a diferentes contornas.  

Nesta etapa, as competencias adquiridas deben permitir comprender o seu corpo, as súas posibilidades e desenvolver as habilidades 

motrices básicas con complexidade crecente a medida que se progresa nos sucesivos cursos. As propias actividades axudarán ademais a 

desenvolver a relación cos demais, o respecto, a atención especial á igualdade de xénero, entendendo as diferenzas en canto as 

capacidades psicofísicas entre as nenas e os nenos, os condicionantes dos estereotipos sociais, a colaboración, o traballo en equipo, o 

xogo limpo, a resolución de conflitos, o recoñecemento do esforzo para lograr metas, a aceptación de regras establecidas e o 

desenvolvemento da iniciativa individual. 

A Educación física ao longo da educación primaria ten no xogo o máis importante recurso como situación de aprendizaxe e ferramenta 

didáctica polo seu carácter motivador. Debemos destacar os xogos tradicionais galegos que xunto coas danzas e bailes propias de Galicia, 

supoñen un elemento importante de transmisión do noso patrimonio artístico e cultural ademais de fomentar as relacións interxeracionais. 

A proposta curricular de Educación física permitirá organizar as aprendizaxes dos alumnos e as alumnas ao longo do paso polo sistema 

educativo, tendo en conta o seu nivel madurativo, a lóxica interna das diversas actividades e aqueles elementos que afectan de maneira 
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transversal a todos os bloques como son as capacidades físicas e coordinativas, os valores sociais e individuais e a educación para a 

saúde. 

As propostas didácticas deben incorporar a reflexión e a análise do que acontece e a creación de estratexias para facilitar a transferencia 

de coñecementos a outras situacións. 

O traballo por competencias integra un coñecemento de base conceptual, outro relativo ás destrezas e, por último, un con gran influenza 

social e cultural, que implica un conxunto de valores e actitudes.  

Para facilitar a concreción curricular de Educación física establécense trece criterios de avaliación que se concretizan nos estándares de 

aprendizaxe avaliables. Estes permitirán definir os resultados da aprendizaxes, e concretarán mediante accións o que alumnado debe 

saber e saber facer na área de Educación física. Estes estándares están graduados e secuenciados ao longo da etapa e, unha vez 

finalizada esta, deberán estar todos acadados e consolidados. 

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques:  

 Bloque 1. Contidos comúns.  

 Bloque 2. O corpo: imaxe e percepción. 

 Bloque 3. Habilidades motrices.  

 Bloque 4. Actividades físicas artístico expresivas.  

 Bloque 5. Actividade física e saúde. 

 Bloque 6. Os xogos e as actividades deportivas. 

Esta agrupación non determina métodos concretos, responde a unha forma de organizar os contidos que deben ser abordados dun xeito 

enlazado atendendo á configuración cíclica do ensino da área, construíndo uns contidos sobre os outros, como unha estrutura de relacións 

observables de forma que se facilite a súa comprensión e aplicación en contextos cada vez máis enriquecedores e complexos. Tampouco 

implica unha organización pechada, pola contra, permitirá organizar de diferentes maneiras os contidos, adoptando a metodoloxía máis 

axeitada ás características destes e do grupo de alumnos e alumnas. 

Os contidos do bloque común, pola súa natureza transversal, traballaranse ao longo do curso en combinación cos contidos do resto dos 

bloques dado que trata aspectos como: os valores que teñen por referente o corpo, o movemento e á relación coa contorna,a educación 

viaria, a resolución de conflitos mediante o diálogo e aceptación das regras establecidas, o desenvolvemento da iniciativa individual e de 
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hábitos de esforzo, as actitudes, a confianza, o uso adecuado dos materiais e espazos e a integración das Tecnoloxías da Información e 

Comunicación.  

Como consecuencia de todo o anterior, establécense unha serie de orientacións metodolóxicas para a área que favorecerán un enfoque 

competencial, así como a consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte do alumnado: 

 A Educación física nesta etapa terá un carácter eminentemente global e lúdico, ata o punto de converter o xogo no contexto ideal 

para a maioría das aprendizaxes. 

 A selección dos contidos e as metodoloxías activas e contextualizadas deben asegurar o desenvolvemento das competencias clave 

ao longo de toda a etapa. 

 As estruturas de aprendizaxe cooperativo posibilitarán a resolución conxunta das tarefas e dos problemas, e potenciarán a inclusión 

do alumnado. 

 O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos 

diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na aula e personalizar os procesos 

de construción das aprendizaxes. Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, considerando especialmente a 

integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

 Favoreceranse metodoloxías que teñan a súa base no descubrimento guiado, a resolución de problemas, o traballo por retos ou a 

cooperación. 

 Deberá buscarse a implicación das familias como un factor clave para facer dos nosos alumnos e alumnas suxeitos activos na 

xestión da súa saúde e na adquisición de hábitos de vida saudable. 

Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre o persoal docente sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se 

utilicen. Os equipos educativos deben formular con criterios consensuados unha reflexión común e compartida sobre a eficacia das 

diferentes propostas metodolóxicas. 

 

 OBXECTIVOS DA 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. 
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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. 

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. 
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 OBXECTIVOS / CONTIDOS / CRITERIOS AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

/COMPETENCIAS CLAVE      

 PRIMEIRO DE PRIMARIA 

 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE1. CONTIDOS COMÜNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Aceptación da propia 

realidade corporal. 

 B1.2. Respecto das persoas 

que participan no xogo. 

 B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes apropiadas e 

afrontar as dificultades propias 

da práctica da actividade 

física. 

 B1.1. Recoñecer desde a 

perspectiva de participante 

as posibles situacións 

conflitivas xurdidas nos 

xogos aceptando as 

opinións dos e das demais. 

 EFB1 1.1. Mostra boa disposición para 

solucionar os conflitos de xeito 

razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1 1.2. Recoñece as condutas 

inapropiadas que se producen nos 

xogos. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 i  B1.4. Utilización guiada de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe. 

 B1.2. Buscar de maneira 

guiada información 

utilizando fontes de 

 EFB1 2.1. Utiliza de maneira guiada as 

novas tecnoloxías para buscar 

información. 

 CD 

 CAA  
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B1.5 Integración das 

tecnoloxías da información e a 

comunicación no proceso de 

aprendizaxe. 

información e facendo uso 

das TIC. 

 a 

 k 

 l 

 n 

 B1.6. Uso correcto de 

materiais e espazos na 

práctica da Educación física. 

 B1.7. O coidado do corpo e a 

consolidación de hábitos de 

hixiene corporal. 

 B1.8. Adopción de condutas 

seguras ao actuar como peóns 

ou peoas nas saídas polo 

contorno do colexio. 

 B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal e 

social responsable, 

respectándose a un mesmo 

e aos outros e outras nas 

actividades físicas e nos 

xogos, aceptando as 

normas e regras 

establecidas. 

 EFB1 3.1. Participa activamente nas 

actividades propostas.  

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1 3.2. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC  

 CSC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o 

coidado e hixiene do corpo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado nas 

clases. 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do 

grupo que lle corresponda.  

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 k 

 m 

 B2.1. Aceptación da propia 

realidade corporal. 

 B2.2. Confianza nun mesmo, 

aumento da autoestima e a 

autonomía persoal. 

 B2.1. Aceptar e respectar a 

propia realidade corporal e 

a dos e das demais. 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais entre os nenos e 

nenas da clase. 

 CSC 

 CAA 

 b 

 k 

 B2.3. Estrutura corporal. 

Identificación do propio corpo 

e das principais partes que 

interveñen no movemento.  

 B2.4. Experimentación e 

exploración de posturas 

corporais diferentes. 

 B2.5. Vivencia da relaxación 

global como estado de 

quietude e toma de conciencia 

 B2.2. Coñecer a estrutura e 

funcionamento do corpo 

para realizar movementos 

axeitados ás situacións 

motrices que se lle 

presentan. 

 EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes 

do corpo propias. 

 CAA 

 CSC 

 EFB2.2.2. Realiza actividades de 

equilibrio estático, con e sen axuda, en 

base de sustentación estable. 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

da respiración.  

 B2.6. Experimentación de 

situacións simples de 

equilibrio estático sobre bases 

estables.  

 B2.7. Percepción espazo-

temporal. Orientación do corpo 

e nocións topolóxicas básicas 

(dentro/fóra, arriba/abaixo, 

diante/detrás, preto/lonxe...). 

 B2.8. Recoñecemento da 

lateralidade e da dominancia 

lateral propia. 

 B2.9. Posibilidades sensoriais 

(vista, oído, tacto). 

Experimentación, exploración 

e discriminación das 

sensacións. 

 

 EFB2.2.3. Reacciona corporalmente 

ante estímulos sinxelos visuais, 

auditivos e táctiles, dando respostas 

motrices que se adapten ás 

características deses estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 b 

 j 

 k 

 B3.1. Formas e posibilidades 

do movemento. 

Experimentación de diferentes 

formas de execución e control 

das habilidades motrices 

básicas: desprazamentos, 

xiros, saltos. 

 B3.2. Desenvolvemento e 

control da motricidade fina e a 

coordinación viso motora a 

través do manexo de 

obxectos. 

 B3.3. Resolución de 

problemas motores sinxelos. 

 B3.4. Acondicionamento físico 

xeral en situacións de xogo, 

especialmente mantemento e 

mellora da flexibilidade. 

 B3.1. Resolver situacións 

motrices con diversidade 

de estímulos e 

condicionantes espazo-

temporais. 

 EFB3.1.1. Desprázase de distintas 

formas, variando os puntos de apoio. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Salta de distintas formas, 

variando os puntos de apoio e as 

frecuencias. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B3.5. Disposición favorable a 

participar en actividades 

físicas diversas aceptando as 

diferenzas no nivel de 

habilidade. 

 B3.6. Autonomía e confianza 

nas propias habilidades 

motrices en situacións e 

contornos habituais. 

 EFB3.1.3. Realiza xiros sobre o eixe 

lonxitudinal variando os puntos de 

apoio, con coordinación e boa 

orientación espacial. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.4. Equilibrar o corpo en 

distintas posturas intentando controlar a 

tensión, a relaxación e a respiración. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

 B4.1. Descubrimento e 

exploración das posibilidades 

expresivas do corpo e do 

movemento. Sincronización do 

movemento con estruturas 

rítmicas sinxelas. 

 B4.2. Execución de bailes ou 

danzas sinxelas 

 B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, comunicando 

sensacións e emocións. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes e 

situacións, mediante o corpo e o 

movemento con desinhibición e 

espontaneidade. 

 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

  representativas da cultura 

galega e doutras culturas, 

seguindo o ritmo. 

 B4.3. Imitación de personaxes, 

obxectos e situacións.  

 B4.4. Participación en 

situacións que supoñan 

comunicación corporal.  

 B4.5. Desinhibición na 

exteriorización de emocións e 

sentimentos. 

  EFB4.1.2. Reproduce corporalmente 

una estrutura rítmica sinxela. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas 

sinxelas representativas da cultura 

galega e doutras culturas. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Identificación e 

práctica de hábitos básicos 

de hixiene corporal (aseo, 

roupa e calzado), 

alimentarios e posturais, 

relacionados coa actividade 

 B5.1. Recoñecer os 

efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos 

posturais sobre a saúde 

e o benestar. 

 EFB5.1.1. Intenta cumprir as normas 

básicas do coidado do corpo en 

relación coa hixiene, con autonomía. 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.2. Adopta hábitos 

alimentarios saudables. 

 CSC 

 CSIE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

física. 

 B5.2. Relación da 

actividade física co 

benestar da persoa. 

 B5.3. Mobilidade corporal 

orientada á saúde. 

 EFB5.1.3. Inicia a incorporación 

como axente de saúde da actividade 

física á súa rutina diaria. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 k  B5.4. Respecto das normas 

de uso de materiais e 

espazos na práctica de 

actividade física para evitar 

accidentes. 

 B5.5. Respecto ás persoas 

que participan no xogo. 

 B5.2. Recoñecer a 

importancia das medidas 

de seguridade na 

práctica da actividade 

física. 

 

 EFB5.2.1. Identifica os riscos 

individuais e colectivos daquelas 

actividades físicas que vai 

coñecendo e practicando.  

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 a 

 b 

 k 

 B6.1. Descubrimento da 

cooperación e a oposición 

con relación ás regras de 

 B6.1. Recoñecer tácticas 

elementais dos xogos 

aplicando as regras en 

 EFB6.1.1. Iníciase no uso de tácticas 

elementais dos xogos. 

 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 m xogo. Aceptación de 

distintos papeis no xogo. 

 B6.2. Recoñecemento e 

aceptación das persoas que 

participan no xogo, 

aceptando o reto que supón 

opoñerse ao outro sen que 

iso derive en situacións de 

rivalidade ou menosprezo. 

 B6.3. Comprensión das 

normas de xogo e 

cumprimento destas. 

 B6.4. Confianza nas propias 

posibilidades na práctica 

dos xogos. 

situación de cooperación 

e de oposición. 

 EFB6.1.2. Utiliza as regras dos 

xogos en situación de cooperación e 

oposición. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 d 

 k 

 m 

 B6.5. O xogo como 

actividade común a todas 

as culturas. 

 B6.2. Recoñecer a 

diversidade de 

actividades físicas, 

 EFB6.2.1. Practica xogos libres e 

xogos organizados. 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO PRIMEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 o  B6.6. Coñecemento e 

práctica dalgúns xogos de 

Galicia. 

 B6.7. Práctica de xogos 

libres e organizados. 

lúdicas, deportivas en 

especial as de Galicia. 

 EFB6.2.2. Recoñece xogos 

tradicionais de Galicia. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos 

tradicionais de Galicia seguindo as 

regras básicas. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 k 

 l 

 m 

 o 

 B6.8.Xogos de aire libre no 

parque ou en contornos 

naturais próximos ao 

colexio. Exploración e gozo 

da motricidade ao aire libre, 

respectando a natureza. 

 B6.3. Manifestar 

respecto cara ao 

contorno e o medio 

natural nos xogos e 

actividades ao aire libre. 

 EFB6.3.1. Realiza actividades no 

medio natural. 

 EFB6.3.2. Coñece o coidado e 

respecto do medio ao efectuar 

algunha actividade fóra do centro. 

 CSC 

 CAA 
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1º TRIMESTRE 

UD 1 Comezamos o curso Setembro 4 Sesión 

UD 2 O noso corpo Outubro 8 Sesións 

UD 4 Lateralidade Novembro 4 Sesións 

UD 5 Como nos movemos Nov/ Dec 5 Sesións 

UD 6 Na corda frouxa Decembro  4 Sesións 

2º TRIMESTRE 

UD 7 Lanzo e recollo Xaneiro 6 Sesións 

UD 8 Salto e xiro Febreiro 6 Sesións 

UD 9 Manexando obxectos diferentes Feb/ Marzo 6 Sesións 

UD 10 Xogos populares Marzo/Abril 5 Sesións 

3º TRIMESTRE 

UD 11 Expresión corporal Abril/Maio 5 Sesións 

UD 12 Construíndo xoguetes Maio 5 Sesións 

UD 13 Xogos cooperativos Xuño 5 Sesións 
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 SEGUNDO DE PRIMARIA 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e 

aceptación da propia 

realidade corporal e a dos e 

das demais. 

 B1.2. Respecto e valoración 

das persoas que participan 

no xogo sen mostrar 

discriminacións de ningún 

tipo. 

 B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para 

desenvolver actitudes 

apropiadas e afrontar as 

dificultades propias da 

práctica da actividade física. 

 B1.1. Opinar tanto desde 

a perspectiva de 

participante como de 

espectador ou 

espectadora, ante as 

posibles situacións 

conflitivas xurdidas, 

participando en debates, 

e aceptando as opinións 

dos e das demais. 

 EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e 

debate de forma guiada sobre 

distintos aspectos da moda e a 

imaxe corporal dos modelos 

publicitarios.  

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 EFB1.1.2. Explica aos seus 

compañeiros as características dun 

xogo practicado na clase. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición 

para solucionar os conflitos de xeito 

razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.4. Recoñece as condutas 

inapropiadas que se producen na 

práctica deportiva. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 i  B1.4. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter 

información, relacionada 

coa área. 

 B1.5. Integración das 

tecnoloxías da información 

e a comunicación no 

proceso de aprendizaxe. 

 B1.2. Buscar e presentar 

Información e compartila, 

utilizando fontes de 

información 

determinadas e facendo 

uso das tecnoloxías da 

información e a 

comunicación como 

recurso de apoio á área. 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas 

tecnoloxías para localizar a 

información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo as pautas 

proporcionadas, con orde, estrutura 

e limpeza. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas 

expresándose de forma correcta en 

diferentes situacións e respecta as 

opinións dos e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 CD 

 a 

 k 

 l 

 B1.6. Implicación activa en 

actividades motrices 

diversas, recoñecendo e 

 B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal 

e social responsable, 

 EFB1.3.1. Participa activamente nas 

actividades propostas buscando 

unha mellora da competencia motriz. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 n aceptando as diferenzas 

individuais no nivel de 

habilidade. 

 B1.7. Uso correcto de 

materiais e espazos na 

práctica da Educación 

física. 

 B1.8. O coidado do corpo e 

a consolidación de hábitos 

de hixiene corporal. 

 B1.9. Adopción de condutas 

seguras ao actuar como 

peóns ou peoas, nas saídas 

polo contorno do colexio. 

respectándose a si 

mesmo/a e aos outros e 

outras nas actividades 

físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e 

regras establecidas e 

actuando con interese e 

iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

 EFB1.3.2. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas 

o coidado e hixiene do corpo. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado 

nas clases. 

 CSC 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do 

grupo que lle corresponda e o 

resultado das competicións con 

deportividade. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 k 

 m 

 B2.1. Aceptación da propia 

realidade corporal. 

 B2.2. Confianza nun 

 B2.1. Aceptar e 

respectar a propia 

realidade corporal e a 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

mesmo, aumento da 

autoestima e a autonomía 

persoal. 

dos e das demais. nenas da clase. 

 b 

 k 

 B2.3. Estrutura corporal. 

Percepción, identificación e 

representación do propio 

corpo e das principais 

partes que interveñen no 

movemento (articulacións e 

segmentos corporais).  

 B2.4. Experimentación e 

exploración de posturas 

corporais diferentes, a partir 

das posibilidades de 

movemento das distintas 

articulacións e segmentos 

corporais. 

 

 B2.2. Coñecer a 

estrutura e 

funcionamento do corpo 

para adaptar o 

movemento ás 

circunstancias e 

condicións de cada 

situación, sendo capaz 

de representar 

mentalmente o seu corpo 

na organización das 

accións motrices. 

 EFB2.2.1. Coñece e identifica as 

partes do corpo propias e do 

compañeiro/a. 

 CAA 

 CSC 

 EFB2.2.2. Domina o equilibrio 

estático, sen axuda, variando o 

centro de gravidade en base de 

sustentación estable. 

 CSC 

 CAA 

 EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio 

dinámico. 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

  B2.5. Vivencia da 

relaxación global como 

estado de quietude. Toma 

de conciencia da 

respiración e as súas fases. 

 B2.6. Experimentación de 

situacións simples de 

equilibrio estático e 

dinámico sen obxectos, 

sobre bases estables, e 

portando obxectos. 

 B2.8. Afirmación da 

lateralidade. 

Recoñecemento da 

dominancia lateral e da 

dereita e esquerda propias. 

 B2.9. Posibilidades 

sensoriais (vista, oído, 

tacto). Experimentación, 

exploración e discriminación 

  EFB2.2.4. Reacciona corporalmente 

ante estímulos sinxelos visuais, 

auditivos e táctiles, dando respostas 

motrices que se adapten ás 

características deses estímulos, 

diminuíndo os tempos de resposta. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

das sensacións.   

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 B 

 j 

 k 

 B3.1. Formas e 

posibilidades do 

movemento. 

Experimentación de 

diferentes formas de 

execución e control das 

habilidades motrices 

básicas: desprazamentos, 

xiros, saltos, suspensión, 

lanzamentos e recepcións. 

 B3.2. Desenvolvemento e 

control da motricidade fina e 

a coordinación viso motora 

a través do manexo de 

obxectos. 

 B3.1. Resolver situacións 

motrices con diversidade 

de estímulos e 

condicionantes espazo-

temporais, 

seleccionando e 

combinando as 

habilidades motrices 

básicas e adaptándoas 

ás condicións 

establecidas de forma 

eficaz. 

 EFB3.1.1. Desprázase de distintas 

formas, variando os puntos de apoio, 

con coordinación e boa orientación 

espacial. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Salta de distintas formas, 

variando os puntos de apoio, 

amplitudes e frecuencias, con 

coordinación e boa orientación 

espacial. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.3. Realiza as habilidades 

que impliquen manexo de obxectos 

con coordinación dos segmentos 

corporais, iniciando os xestos 

axeitados. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B3.3. Resolución de 

problemas motores 

sinxelos. 

 B3.4. Acondicionamento 

físico xeral en situacións de 

xogo, especialmente 

mantemento e mellora da 

flexibilidade. 

 B3.5. Disposición favorable 

a participar en actividades 

físicas diversas aceptando 

as diferenzas no nivel de 

habilidade. 

 B3.6. Autonomía e 

confianza nas propias 

habilidades motrices en 

situacións e contornos 

habituais. 

 EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo 

lonxitudinal variando os puntos de 

apoio, con coordinación e boa 

orientación espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.5. Equilibra o corpo en 

distintas posturas intentando 

controlar a tensión, a relaxación e a 

respiración. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

 B4.1. Descubrimento e 

exploración das 

posibilidades expresivas do 

corpo e do movemento. 

Sincronización do 

movemento con estruturas 

rítmicas sinxelas. Ritmos 

baseados na introdución de 

acentos nunha cadencia, 

ritmos baseados na 

duración dos intervalos 

(curtos ou longos). 

 B4.2. Execución de bailes 

ou danzas sinxelas 

representativas da cultura 

galega e doutras culturas, 

asociando o movemento 

corporal ao ritmo. 

 B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, 

comunicando sensacións 

e emocións. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes e 

situacións, mediante o corpo e o 

movemento con desinhibición e 

espontaneidade. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.2. Reproduce corporalmente 

una estrutura rítmica sinxela. 

 

 

 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B4.3. Imitación de 

personaxes, obxectos e 

situacións.  

 B4.4. Participación en 

situacións que supoñan 

comunicación corporal.  

 B4.5. Desinhibición na 

exteriorización de emocións 

e sentimentos a través do 

corpo, o xesto e o  

movemento. 

 

 

 

 EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas 

sinxelas representativas da cultura 

galega e doutras culturas. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 a 

 b 

 B5.1. Identificación e 

práctica de hábitos básicos 

de hixiene corporal (aseo, 

 B5.1. Coñecer os efectos 

do exercicio físico, a 

hixiene, a alimentación e 

 EFB5.1.1. Cumpre as normas 

básicas do coidado do corpo en 

relación coa hixiene, con autonomía. 

 CSIEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 k roupa e calzado), 

alimentarios e posturais, 

relacionados coa actividade 

física. 

 B5.2. Relación da 

actividade física co 

benestar da persoa. 

 B5.3. Mobilidade corporal 

orientada á saúde. 

os hábitos posturais 

sobre a saúde e o 

benestar. 

 EFB5.1.2. Adopta hábitos 

alimentarios saudables. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina 

diaria a actividade física como 

axente de saúde. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 k  B5.4. Respecto das normas 

de uso de materiais e 

espazos na práctica de 

actividade física para evitar 

accidentes. 

 B5.5. Respecto ás persoas 

que participan no xogo, sen 

mostrar discriminacións de 

ningún tipo. 

 

 B5.2. Coñecer a 

importancia das medidas 

de seguridade na 

práctica da actividade 

física. 

 EFB5.2.1. Identifica e sinala os 

riscos individuais e colectivos 

daquelas actividades físicas que vai 

coñecendo e practicando.  

 CAA 

 CSC  
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 b 

 k 

 m 

 B6.1. Descubrimento da 

cooperación e a oposición 

con relación ás regras de 

xogo. Aceptación de 

distintos papeis no xogo.  

 B6.2. Recoñecemento e 

aceptación das persoas que 

participan no xogo, 

aceptando o reto que supón 

opoñerse ao outro sen que 

iso derive en situacións de 

rivalidade ou menosprezo. 

B6.3. Comprensión das 

normas de xogo e 

cumprimento voluntario 

destas. 

 

 B6.1. Coñecer tácticas 

elementais dos xogos 

aplicando as regras en 

situación de cooperación 

e de oposición. 

 EFB6.1.1. Pon en práctica as 

tácticas elementais dos xogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

  B6.4. Confianza nas propias 

posibilidades e esforzo nos 

xogos, con aceptación das 

limitacións persoais. 

   

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.5. O xogo como 

actividade común a todas 

as culturas. 

 B6.6. Coñecemento e 

práctica dalgúns xogos de 

Galicia. Descubrimento de 

xogos interculturais. 

 B6.7. Práctica de xogos 

libres e organizados. 

 B6.2. Coñecer a 

diversidade de 

actividades físicas, 

lúdicas, deportivas, en 

especial as de Galicia. 

 EFB6.2.1. Practica xogos libres e 

xogos organizados, recoñecendo as 

súas características e diferenzas. 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Investiga e coñece xogos 

tradicionais de Galicia. 

 CCEC 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos 

tradicionais de Galicia seguindo as 

regras básicas. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 k 

 l 

 B6.8. Xogos de aire libre no 

parque ou en contornos 

 B6.3. Manifestar 

respecto cara ao 

 EFB6.3.1. Realiza actividades no 

medio natural.  

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEGUNDO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 m 

 o 

naturais próximos ao 

colexio. Exploración e gozo 

da motricidade ao aire libre, 

respectando a natureza. 

contorno e o medio 

natural nos xogos e 

actividades ao aire libre. 

 EFB6.3.2. Coñece o coidado e 

respecto do medio ao efectuar 

algunha actividade fóra do centro. 

 CSC 

 CAA 

 

1º TRIMESTRE 

UD 1 Comezamos o curso Setembro 4 Sesións 

UD 2 Corporalidade Outubro 6 Sesións 

UD 3 Desprazamentos, saltos e xiros Outubro/Nov 10Sesións 

UD 4 Coordinación e equilibrio Decembro 6 Sesións 

2º TRIMESTRE 

UD 5 Representacións e dramatizacións Xaneiro 5 Sesións 

UD 6 Xogos de iniciación deportiva Febreiro 8 Sesións 

UD 7 Xogos con material de refugallo Marzo 6 Sesións 

UD 8 Exploradores do espazo Abril 4 Sesións 

3º TRIMESTRE 

UD 9 Bailes e danzas Abril/Maio 4 Sesións 

UD 10 Xogos populares e tradicionais Maio 6 Sesións 

UD 11 Xogos cooperativos Xuño 6 Sesións 
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 TERCEIRO DE PRIMARIA 

 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e 

aceptación da propia 

realidade corporal e a dos e 

das demais. 

 B1.2. Aceptación e respecto 

cara ás normas, regras, 

estratexias e persoas que 

participan no xogo. 

Elaboración e cumprimento 

dun código de xogo limpo. 

 B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para 

desenvolver actitudes 

 B1.1. Opinar tanto desde 

a perspectiva de 

participante como de 

espectador ou 

espectadora, ante as 

posibles situacións 

conflitivas xurdidas, 

participando en debates, 

e aceptando as opinións 

dos e das demais. 

 EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e 

debate de forma guiada sobre 

distintos aspectos da moda e a 

imaxe corporal dos modelos 

publicitarios.  

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 EFB1.1.2. Explica aos seus 

compañeiros e ás súas compañeiras 

as características dun xogo 

practicado na clase. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición 

para solucionar os conflitos de xeito 

razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

apropiadas e afrontar as 

dificultades propias da 

práctica da actividade física. 

 EFB1.1.4. Recoñece as condutas 

inapropiadas que se producen na 

práctica deportiva. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 i  B1.4. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter 

información, relacionada 

coa área. 

 B1.5. Integración nas 

tecnoloxías da información 

e a comunicación no 

proceso de aprendizaxe. 

 B1.2. Buscar e presentar 

información e compartila, 

utilizando fontes de 

información 

determinadas e facendo 

uso das tecnoloxías da 

información e a 

comunicación como 

recurso de apoio á área. 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas 

tecnoloxías para localizar a 

información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo as pautas 

proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza. 

 CCL 

 CD 

 CAA, 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas 

expresándose de forma correcta en 

diferentes situacións e respecta as 

opinións dos e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 CD 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 a 

 k 

 l 

 n 

 B1.6. Implicación activa en 

actividades motrices 

diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas 

individuais no nivel de 

habilidade. 

 B1.7. Uso correcto de 

materiais e espazos na 

práctica da Educación 

física. 

 B1.8. O coidado do corpo e 

a consolidación de hábitos 

de hixiene corporal. 

 B1.9. Adopción de condutas 

seguras ao actuar como 

peóns ou peoas nas saídas 

polo contorno do colexio. 

 B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal 

e social responsable, 

respectándose a un 

mesmo e aos outros e 

outras nas actividades 

físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e 

regras establecidas e 

actuando con interese e 

iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

 EFB1.3.1. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

 EFB1.3.2. Coñece e respecta a 

normas de educación viaria en 

contornos habituais e non habituais. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.3. Participa na recollida e 

organización  de material utilizado 

nas clases. 

 CSC 

 EFB1.3.4. Acepta formar parte do 

grupo que lle corresponda e o 

resultado das competicións con 

deportividade. 

 CSC, 

CAA 

 EFB1.3.5. Incorpora nas súas rutinas 

o coidado e hixiene do corpo. 

 CSC, 

CSIEE, 

CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 b 

 k 

 m 

 B2.1. Valoración e 

aceptación da propia 

realidade corporal e a dos e 

das demais mostrando una 

actitude crítica cara ao 

modelo estético-corporal 

socialmente vixente. 

 B2.2. Seguridade, confianza 

nun mesmo ou nunha 

mesma e nos demais. 

 B2.3. Autonomía persoal: 

autestima, expectativas 

realistas de éxito. 

 B2.1. Aceptar e 

respectar a propia 

realidade corporal e a 

dos e das demais. 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e 

nenas da clase. 

 

 

 CSC 

 CAA 

 b 

 k 

 B2.4. Descubrimento dos 

elementos orgánico-

 B2.2. Coñecer a 

estrutura e 

 EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos 

de respiración. 

 CAA 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

funcionais relacionados co 

movemento: circulación, 

respiración, locomoción 

(principais músculos e 

articulacións). 

 B2.5. Control do ritmo 

respiratorio en diferentes 

actividades. 

Toma de conciencia e inicio 

do control dos diferentes 

tipos de respiración. 

 B2.6. Equilibrio estático e 

dinámico sobre superficies 

estables e inestables e 

alturas variables. 

 B2.7. Organización espacial 

(organización dos 

elementos no espazo, 

apreciación de distancias, 

traxectorias, orientación, 

funcionamento do corpo 

para adaptar o 

movemento ás 

circunstancias e 

condicións de cada 

situación, sendo capaz 

de representar 

mentalmente o seu 

corpo na organización 

das accións motrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EFB2.2.2. Mantense en equilibrio 

sobre distintas bases de sustentación 

en diferentes posturas e posicións, 

durante un tempo determinado. 

 CSC 

 CAA 

 EFB2.2.3. Coñece os músculos e 

articulacións principais que participan 

en movementos segmentarios 

básicos e no control postural. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 EFB2.2.4. Colócase á esquerda-

dereita de diferentes obxectos, 

persoas e espazos en movemento. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB2.2.5. Reacciona ante 

combinacións de estímulos visuais, 

auditivos e táctiles, dando respostas 

motrices axeitadas no tempo e no 

espazo. 

 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

lonxitude). Organización 

temporal (duración, 

sucesión, ritmo). 

Organización espazo-

temporal velocidade, 

previsión do movemento). 

 B2.8. Consolidación da 

lateralidade e a súa 

proxección no espazo, con 

recoñecemento da 

esquerda e dereita dos e 

das demais. 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 b 

 j 

 k 

 B3.1. Formas e 

posibilidades do 

movemento. Axuste e 

consolidación dos 

elementos fundamentais na 

execución das habilidades 

motrices básicas. 

 B3.2. Utilización eficaz e 

económica das habilidades 

motrices básicas en medios 

e situacións estables e 

coñecidas. 

 B3.3. Inicio na adaptación 

 B3.1. Resolver 

situacións motrices con 

diversidade de estímulos 

e condicionantes 

espazo-temporais, 

seleccionando e 

combinando as 

habilidades motrices 

básicas e adaptándoas 

ás condicións 

establecidas de forma 

eficaz. 

 EFB3.1.1. Realiza desprazamentos 

en diferentes tipos de contornos 

intentando non perder o equilibrio nin 

a continuidade, e intentando axustar 

a súa realización aos parámetros 

espazo-temporais. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Realiza a habilidade 

motriz básica do salto en diferentes 

tipos de contornos intentando non 

perder o equilibrio e a continuidade, 

e intentando axustar a súa 

realización aos parámetros espazo-

temporais. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

das habilidades básicas a 

situacións non habituais e 

contornos descoñecidos ou 

con incerteza, incidindo nos 

mecanismos de decisión. 

 B3.4. Mellora das 

capacidades físicas básicas 

de forma global e orientada 

á execución das habilidades 

motrices. 

 B3.5. Disposición favorable 

a participar en actividades 

físicas diversas aceptando a 

existencia de diferenzas no 

nivel de habilidade. 

 

 

 EFB3.1.3. Realiza as habilidades 

motrices básicas de manipulación de 

obxectos (lanzamento, recepción) en 

diferentes tipos de contornos 

intentando aplicar os xestos 

axeitados e utilizando os segmentos 

dominantes. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.4. Realiza as habilidades 

motrices de xiro en diferentes tipos 

de contornos intentando non perder o 

equilibrio e a continuidade, e 

intentando axustar a súa realización 

aos parámetros espazo-temporais. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en 

diferentes posicións e superficies. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 EFB3.1.6. Realiza actividades físicas 

e xogos propostos no medio natural 

ou en contornos non habituais. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

  k 

 M 

 o 

 B4.1. O corpo e o 

movemento como 

instrumentos de expresión e 

comunicación. 

 B4.2. Coñecemento e 

práctica de diversas 

manifestacións expresivas 

adaptadas ao ámbito 

escolar: mimo, 

dramatización, baile, 

expresión corporal. 

 B4.6. Recreación de 

personaxes reais e ficticios 

e os seus contextos  

dramáticos. 

 B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma 

estética e creativa, 

comunicando 

sensacións, emocións e 

ideas. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes, 

situacións, sentimentos, utilizando os 

recursos expresivos do corpo, 

individualmente, en parellas ou en 

grupos. 

 CCEC 

 CSC 

CAA 

 

 EFB4.1.2. Realiza movementos a 

partir de estímulos rítmicos ou 

musicais, individualmente e en  

parellas. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

  CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e 

danzas sinxelas representativas da 

cultura galega e doutras culturas, 

seguindo unha coreografía básica. 

 EFB4.1.4. Leva a cabo 

manifestacións artísticas sinxelas en 

interacción cos compañeiros e 

compañeiras. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 b 

 d 

 j 

 k 

 B4.7. Desenvolvemento das 

habilidades motrices 

básicas, participando en 

actividades artístico-

expresivas.  

 B4.8. Recoñecer e valorar a 

posibilidade de cambiar as 

montaxes ou coreografías 

 B4.2. Relacionar os 

conceptos específicos 

de Educación física e os 

introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades artístico-

expresivas. 

 EFB4.2.1. Comeza a recoñecer 

algunha capacidade física básica 

implicada nas actividades artísticas. 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

de actividades artístico-

expresivas (espazos, 

materiais, tempos...) para 

adaptalas ás necesidades 

do grupo. 

 EFB4.2.2. Coñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades 

físicas para a mellora das 

habilidades motrices implicadas nas 

actividades artístico-expresivas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Consolidación de 

hábitos de hixiene corporal 

e adquisición de hábitos 

posturais e alimentarios 

saudables relacionados coa 

actividade física. 

 B5.2. Recoñecemento dos 

beneficios da actividade 

física na saúde integral da 

persoa.  

 B5.1. Recoñecer os 

efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a 

alimentación e os 

hábitos posturais sobre a 

saúde e o benestar, 

manifestando unha 

actitude responsable 

cara a un mesmo ou 

mesma. 

 EFB5.1.1. Mellora das capacidades 

físicas. 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.2. Busca, de maneira guiada, 

información para comprender a 

importancia duns hábitos de 

alimentación correctos para a saúde. 

 CSC 

 CSIE 

 CAA 

 CMCCT 

 EFB5.1.3. Coñece os efectos 

beneficiosos do exercicio físico para 

a saúde. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B5.3. Práctica segura da 

actividade física 

recoñecendo a importancia 

do quecemento, a 

dosificación do esforzo, a 

volta á calma e a 

relaxación. 

 EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais 

axeitados. 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

 CMCCT 

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos 

de forma autónoma. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 k  B5.4. Mellora da condición 

física orientada á saúde en 

función do 

desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

 B5.2. Mellorar o nivel 

das súas capacidades 

físicas, regulando e 

dosificando a 

intensidade e duración 

do esforzo, tendo en 

conta as súas 

 EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de 

partida das capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

 CAA 

 CSC 

 EFB5.2.2. Identifica a frecuencia 

cardíaca en repouso e realizando 

actividade física. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 

 EFB5.2.3. Percibe diferentes niveis 

de intensidade e esforzo na estrutura 

da clase de Educación física. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 k  B5.5. Adopción das 

medidas básicas de 

seguridade na execución 

das actividades físicas e no 

uso de materiais e espazos. 

 B5.6 Actitude favorable cara 

á actividade física con 

relación á saúde, 

manifestando 

comportamentos 

responsables, respectuosos 

e seguros cara a un mesmo 

e as demais persoas. 

 

 

 B5.3. Identificar e 

interiorizar a importancia 

da prevención, a 

recuperación e as 

medidas de seguridade 

na realización da 

práctica da actividade 

física. 

 EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade 

na práctica da actividade física, 

realizando un quecemento guiado. 

 CAA 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 a 

 b 

 k 

 m 

 B6.1. Descubrimento e 

aplicación das estratexias 

básicas de xogo 

relacionadas coa 

cooperación, a oposición e 

a cooperación-oposición.  

 B6.2. Respecto cara ás 

persoas que participan no 

xogo e rexeitamento cara 

aos comportamentos 

antisociais. 

 B6.3. Comprensión, 

aceptación e cumprimento 

das normas de xogo. 

 B6.1. Resolver retos 

tácticos elementais 

propios do xogo e de 

actividades físicas, con 

ou sen oposición, 

aplicando principios e 

regras para resolver as 

situacións motrices, 

actuando de forma 

individual, coordinada e 

cooperativa e 

desempeñando as 

diferentes funcións 

implícitas en xogos e 

actividades 

 EFB6.1.1. Iníciase no uso dos 

recursos adecuados para resolver 

situacións básicas de táctica 

individual e colectiva en situacións 

motrices habituais. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.1.2. Utiliza as habilidades 

motrices básicas en distintos xogos e 

actividades físicas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.4. O xogo e o deporte 

como elementos da 

realidade social. 

Coñecemento e práctica de 

xogos tradicionais de 

Galicia. 

 B6.5. Achegamento ao xogo 

doutras comunidades e 

países dos seus 

compañeiros e compañeiras 

da clase. 

 B6.2. Coñecer a 

diversidade de 

actividades físicas, 

lúdicas e deportivas, en 

especial as de Galicia. 

 EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas e 

características básicas dos xogos 

populares, deportes colectivos, 

deportes individuais e actividades na 

natureza. 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Recoñece xogos e 

deportes tradicionais de Galicia. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e 

deportes tradicionais de Galicia 

seguindo as regras básicas. 

 CSC 

 CAA 

 a 

 b 

 k 

 B6.6. Aplicación das 

habilidades básicas en 

situacións de xogo. 

 B6.7 Participación en xogos 

de diferente tipoloxía e 

iniciación á práctica de 

 B6.3 Relacionar os 

conceptos específicos 

de Educación física e os 

introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades físico-

 EFB6.3.1. Comeza a recoñecer 

algunha capacidade física básica 

implicada nos xogos e actividades 

deportivas. 

 

 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

actividades deportivas a 

través de xogos 

predeportivos e o deporte 

adaptado. 

deportivas.  EFB6.3.2. Distingue en xogos e 

deportes individuais e colectivos 

estratexias de cooperación e de 

oposición. 

 CAA 

 CSC 

 k 

 l 

 n 

 o 

 B6.8. Iniciación á 

orientación deportiva 

mediante propostas lúdicas 

(ximnasio, patio, parque). 

 B6.9. Práctica e gozo de 

actividades motrices lúdicas 

relacionadas coa natureza 

(xogos de campo, de 

exploración, de aventura, 

marcha, escalada...).  

 B6.10. Coñecemento e 

coidado da contorno 

natural. 

 B6.4. Manifestar 

respecto cara ao 

contorno e o medio 

natural nos xogos e 

actividades ao aire libre, 

identificando e 

realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

 EFB6.4.1. Faise responsable da 

eliminación dos residuos que se 

xeran nas actividades no medio 

natural. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.4.2. Utiliza os espazos 

naturais, respectando a flora e a 

fauna do lugar. 

 CSC 

 CAA 
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UNIDADES DIDÁCTICAS APLICACIÓN Nº SESIÓNS 

1º TRIMESTRE 

UD 1 Benvidos Set/ Out 8 

UD 2 Poñémonos en forma Outubro 9 

UD 3 O noso corpo Nov/ Dec 9 

2º TRIMESTRE 

UD 4 Movémonos Xaneiro 9 

UD 5 Facemos equilibrios Febreiro/ Marzo 9 

UD 6 O espazo Marzo/Abril 9 

3º TRIMESTRE 

UD 6 Saltos e xiros Abril 6 

UD 7 Predeportes Abr/Maio 6 

UD 8 Xogos de antes Maio/Xuño 8 
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 CUARTO DE PRIMARIA 

 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e 

aceptación da propia 

realidade corporal e a das 

demais persoas. 

 B1.2. Aceptación e 

respecto cara ás normas, 

regras, estratexias e 

persoas que participan no 

xogo. Elaboración e 

cumprimento dun código 

de xogo limpo. 

 B1.3. Confianza nas 

propias capacidades para 

 B1.1. Opinar, tanto 

desde a perspectiva de 

participante como de 

espectador ou 

espectadora, ante as 

posibles situacións 

conflitivas xurdidas, 

participando en debates, 

e aceptando as opinións 

dos e das demais. 

 EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e 

debate de forma guiada sobre 

distintos aspectos da moda e a 

imaxe corporal dos modelos 

publicitarios.  

 CSC 

 CAA 

 CD 

 EFB1.1.2. Explica aos seus 

compañeiros e compañeiras as 

características dun xogo practicado 

na clase. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición 

para solucionar os conflitos de xeito 

razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

desenvolver actitudes 

apropiadas e afrontar as 

dificultades propias da 

práctica da actividade 

física. 

 EFB1.1.4. Recoñece as condutas 

inapropiadas que se producen na 

práctica deportiva. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.5. Demostra un nivel de 

autoconfianza axeitada ás súas 

capacidades. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 i  B1.4. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para obter información, 

relacionada coa área. 

 B1.5. Integración das 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación no proceso 

de aprendizaxe. 

 B1.2. Buscar e presentar 

información e compartila, 

utilizando fontes de 

información 

determinadas e facendo 

uso das tecnoloxías da 

información e a 

comunicación como 

recurso de apoio á área. 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas 

tecnoloxías para localizar a 

información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo as pautas 

proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas 

expresándose de forma correcta en 

diferentes situacións e respecta as 

opinións dos e das demais. 

 CCL 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 a 

 k 

 l 

 n 

 B1.6. Implicación activa 

en actividades motrices 

diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas 

individuais no nivel de 

habilidade. 

 B1.7. Uso correcto de 

materiais e espazos na 

práctica da Educación 

física. 

 B1.8. O coidado do corpo 

e a consolidación de 

hábitos de hixiene 

corporal. 

 B1.9. Coñecemento da 

normativa básica de 

circulación en rúas e 

estradas. 

 B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal 

e social responsable, 

respectándose a un 

mesmo e ás outras 

persoas nas actividades 

físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e 

regras establecidas e 

actuando con interese e 

iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

 EFB1.3.1. Participa activamente nas 

actividades propostas buscando 

unha mellora da competencia motriz. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.2. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas 

o coidado e hixiene do corpo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado 

nas clases. 

 CSC 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do 

grupo que lle corresponda e o 

resultado das competicións con 

deportividade. 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B1.10. Identificación e 

respecto, ao realizar 

saídas fóra do colexio, 

dos sinais básicos de 

tráfico que afectan aos 

peóns ou peoas e ás 

persoas ciclistas. 

 EFB1.3.6. Recoñece e respecta as 

normas de educación viaria en 

contornos habituais e non habituais. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 b 

 k 

 m 

 B2.1. Valoración e 

aceptación da propia 

realidade corporal e a dos 

e das demais mostrando 

una actitude crítica cara 

ao modelo estético-

corporal socialmente 

vixente. 

 B2.1. Aceptar e 

respectar a propia 

realidade corporal e a 

das demais persoas. 

 

 

 

 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e 

nenas da clase. 

 

 

 

 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B2.2. Seguridade, 

confianza nun mesmo e 

nas demais persoas. 

 B2.3. Autonomía persoal: 

autoestima, expectativas 

realistas de éxito. 

 

 

 

 

 

 EFB2.1.2. Toma de conciencia das 

esixencias e valoración do esforzo 

que comportan as aprendizaxes de 

novas habilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 k 

 B2.4. Descubrimento dos 

elementos orgánico-

funcionais relacionados 

co movemento: 

circulación, respiración, 

locomoción (principais 

músculos e articulacións). 

 B2.5. Control do ritmo 

respiratorio en diferentes 

actividades. Toma de 

conciencia e inicio do 

control dos diferentes 

 B2.2. Coñecer a 

estrutura e 

funcionamento do corpo 

para adaptar o 

movemento ás 

circunstancias e 

condicións de cada 

situación, sendo capaz 

de representar 

mentalmente o seu 

corpo na organización 

das accións motrices. 

 EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos 

de respiración. 

 

 

 CAA 

 CSC 

 EFB2.2.2. Mantense en equilibrio 

sobre distintas bases de sustentación 

a alturas variables. 

 CSC 

 CAA 

 EFB2.2.3. Coñece os músculos e 

articulacións principais que participan 

en movementos segmentarios 

básicos e no control postural. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC  
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

tipos de respiración. 

 B2.6 Equilibrio estático e 

dinámico sobre 

superficies estables e 

inestables e alturas 

variables. 

 B2.7. Organización 

espacial (organización 

dos elementos no espazo, 

apreciación de distancias, 

traxectorias, orientación, 

lonxitude). Organización 

temporal (duración, 

sucesión, ritmo). 

Organización espazo-

temporal velocidade, 

previsión do movemento). 

 EFB2.2.4. Colócase á esquerda-

dereita de diferentes obxectos, 

persoas e espazos en movemento, 

con e sen manipulación de distintos 

móbiles. 

 

 

 

 

 

 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB2.2.5. Mellora a súa eficacia nas 

repostas motrices ante combinacións 

de estímulos visuais, auditivos e 

táctiles no tempo e no espazo. 

 

 

 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 b 

 j 

 k 

 B3.1. Formas e 

posibilidades do 

movemento. Axuste e 

consolidación dos 

elementos fundamentais 

na execución das 

habilidades motrices 

básicas. 

 B3.2. Utilización eficaz e 

económica das 

habilidades motrices 

básicas en medios e 

situacións estables e 

coñecidas. 

 B3.3. Inicio na adaptación 

das habilidades básicas a 

 B3.1. Resolver 

situacións motrices con 

diversidade de estímulos 

e condicionantes 

espazo-temporais, 

seleccionando e 

combinando as 

habilidades motrices 

básicas e adaptándoas 

ás condicións 

establecidas de forma 

eficaz. 

 EFB3.1.1. Realiza desprazamentos 

en diferentes tipos de contornos e en 

actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, intentando non 

perder o equilibrio nin a continuidade, 

axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais. 

 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Realiza a habilidade 

motriz básica do salto en diferentes 

tipos de contornos e de actividades 

físico-deportivas e artístico-

expresivas sen perder o equilibrio e a 

continuidade, axustando a súa 

realización aos parámetros espazo-

temporais. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

situacións non habituais e 

contornos descoñecidos 

ou con incerteza, 

incidindo nos 

mecanismos de decisión. 

 B3.4. Mellora das 

capacidades físicas 

básicas de forma global e 

orientada á execución das 

habilidades motrices. 

 B3.5. Disposición 

favorable a participar en 

actividades físicas 

diversas aceptando a 

existencia de diferenzas 

no nivel de habilidade. 

 EFB3.1.3. Realiza as habilidades 

motrices básicas de manipulación de 

obxectos (lanzamento, recepción) a 

diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas aplicando os 

xestos e utilizando os segmentos 

dominantes. 

 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.4. Realiza as habilidades 

motrices de xiro en diferentes tipos 

de contornos sen perder o equilibrio 

e a continuidade, tendo en conta 

dous eixes corporais e os dous 

sentidos, e axustando a súa 

realización aos parámetros espazo-

temporais. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en 

diferentes posicións e superficies. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.6. Realiza actividades físicas 

e xogos propostos no medio natural 

ou en contornos non habituais con 

certo nivel de incertezas. 

 

 

 

 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

 k 

 B4.1. O corpo e o 

movemento como 

instrumentos de 

expresión e 

comunicación. 

 B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma 

estética e creativa, 

comunicando 

 EFB4.1.1. Representa personaxes, 

situacións, ideas e sentimentos, 

utilizando os recursos expresivos do 

corpo, individualmente, en parellas 

ou en grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 m 

 o 

 B4.2. Coñecemento e 

práctica de diversas 

manifestacións 

expresivas adaptadas ao 

ámbito escolar: mimo, 

dramatización, baile, 

expresión corporal. 

 B4.3. Adecuación do 

movemento a estruturas 

espazo-temporais e 

execución de bailes e 

coreografías simples 

utilizando como base o 

folclore galego e outros 

bailes do mundo. 

 B4.4. Expresión de 

emocións e sentimentos a 

través do corpo, o xesto e 

o movemento. 

sensacións, emocións e 

ideas. 

 EFB4.1.2. Realiza movementos a 

partir de estímulos rítmicos ou 

musicais, individualmente,en parellas 

ou grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e 

danzas sinxelas representativas da 

cultura galega e doutras culturas, 

seguindo unha coreografía básica. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Leva a cabo 

manifestacións artísticas en 

interacción cos compañeiros e 

compañeiras. 

 CCEC 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 b 

 d 

 j 

 k 

 B4.5. Desenvolvemento 

das habilidades motrices 

básicas, participando en 

actividades artístico-

expresivas.  

 B4.6. Recoñecer e valorar 

a posibilidade de cambiar 

as montaxes ou 

coreografías de 

actividades artístico-

expresivas (espazos, 

materiais, tempos...) para 

adaptalas ás necesidades 

do grupo. 

 B4.2. Relacionar os 

conceptos específicos 

de Educación física e os 

introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades artístico-

expresivas. 

 EFB4.2.1. Distingue as capacidades 

físicas básicas implicadas nas 

actividades artístico-expresivas. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.2.2. Coñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades 

físicas para a mellora das 

habilidades motrices implicadas nas 

actividades artístico-expresivas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Consolidación de 

hábitos de hixiene 

corporal e adquisición de 

hábitos posturais e 

 B5.1. Recoñecer os 

efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a 

alimentación e os 

 EFB5.1.1. Participa activamente nas 

actividades propostas para mellorar 

as capacidades físicas 

relacionándoas coa saúde. 

 CSIEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

alimentarios saudables 

relacionados coa 

actividade física. 

 B5.2. Recoñecemento 

dos beneficios da 

actividade física na saúde 

integral da persoa.  

 B5.3. Práctica segura da 

actividade física, 

recoñecendo a 

importancia do 

quecemento, a 

dosificación do esforzo, a 

volta á calma e a 

relaxación. 

hábitos posturais sobre a 

saúde e o benestar, 

manifestando unha 

actitude responsable 

cara a un mesmo ou 

mesma. 

 EFB5.1.2. Relaciona os principais 

hábitos de alimentación coa 

actividade física (horarios de 

comidas, calidade/cantidade dos 

alimentos inxeridos etc.). 

 CSC 

 CAA 

 CMCCT 

 EFB5.1.3. Coñece os efectos 

beneficiosos do exercicio físico para 

a saúde. 

 CSC 

 CAA 

 EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais 

axeitados recoñecendo a súa 

importancia para saúde. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos 

de forma autónoma. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 k  B5.4. Mellora da 

condición física orientada 

á saúde, en función do 

desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

 B5.2. Mellorar o nivel 

das súas capacidades 

físicas, regulando e 

dosificando a 

intensidade e duración 

do esforzo, tendo en 

conta as súas 

posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 

 EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de 

partida das capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

 CAA 

 CSC 

 EFB5.2.2. Identifica a frecuencia 

cardíaca en repouso e realizando 

actividade física, nel mesmo ou nun 

compañeiro ou compañeira. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 EFB5.2.3. Percibe e comeza a 

adaptar a intensidade do seu esforzo 

ás demandas da estrutura da clase 

de Educación física. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 k  B5.5. Adopción das 

medidas básicas de 

seguridade na execución 

das actividades físicas e 

no uso de materiais e 

espazos. 

 B5.6 Actitude favorable 

 B5.3. Identificar e 

interiorizar a importancia 

da prevención, a 

recuperación e as 

medidas de seguridade 

na realización da 

práctica da actividade 

 EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade 

na práctica da actividade física, 

sendo capaz de realizar o 

quecemento con certa autonomía. 

 CAA 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

cara á actividade física 

con relación á saúde, 

manifestando 

comportamentos 

responsables, 

respectuosos e seguros 

cara a un mesmo e as 

demais persoas. 

física. 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 a 

 b 

 k 

 m 

 B6.1. Descubrimento e 

aplicación das estratexias 

básicas de xogo 

relacionadas coa 

cooperación, a oposición 

e a cooperación-

oposición.  

 B6.2. Respecto cara ás 

persoas que participan no 

 B6.1. Resolver retos 

tácticos elementais 

propios do xogo e de 

actividades físicas, con 

ou sen oposición, 

aplicando principios e 

regras para resolver as 

situacións motrices, 

actuando de forma 

 EFB6.1.1. Consolida o uso dos 

recursos adecuados para resolver 

situacións básicas de táctica 

individual e colectiva en situacións 

motrices habituais. 

 

 

 

 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO CUARTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

xogo e rexeitamento cara 

aos comportamentos 

antisociais. 

 B6.3. Comprensión, 

aceptación e 

cumprimento das normas 

de xogo. 

individual, coordinada e 

cooperativa e 

desempeñando as 

diferentes funcións 

implícitas en xogos e 

actividades 

 EFB6.1.2. Utiliza as habilidades 

motrices básicas en distintos xogos e 

actividades físicas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.4. O xogo e o deporte 

como elementos da 

realidade social. 

Coñecemento e práctica 

de xogos tradicionais de 

Galicia. 

 B6.5. Achegamento ao 

xogo doutras 

comunidades e países 

dos seus compañeiros e 

compañeiras da clase. 

 B6.2. Coñecer, a 

diversidade de 

actividades físicas, 

lúdicas, deportivas, en 

especial as de Galicia. 

 EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, 

características básicas entre xogos 

populares, deportes colectivos, 

deportes individuais e actividades na 

natureza. 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Recoñece a orixe e a 

importancia dos xogos e os deportes 

tradicionais de Galicia. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e 

deportes tradicionais de Galicia 

seguindo as regras básicas. 

 CSC 

 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 a 

 b 

 k 

 B6.6. Aplicación das 

habilidades básicas en 

situacións de xogo. 

 B6.7. Participación en 

xogos de diferente 

tipoloxía e iniciación á 

práctica de actividades 

deportivas a través de 

xogos predeportivos e o 

deporte adaptado. 

 B6.3. Relacionar os 

conceptos específicos 

de Educación física e os 

introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades físico-

deportivas. 

 EFB6.3.1. Distingue as capacidades 

físicas básicas implicadas nos xogos 

e nas actividades deportivas. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.3.2. Distingue en xogos e 

deportes individuais e colectivos 

estratexias de cooperación e de 

oposición. 

 CAA 

 CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 k 

 l 

 n 

 o 

 B6.8 Iniciación á 

orientación deportiva 

mediante propostas 

lúdicas (ximnasio, patio, 

parque). 

 B6.9 Práctica e gozo de 

actividades motrices 

lúdicas relacionadas coa 

natureza (xogos de 

campo, de exploración, 

de aventura, marcha, 

escalada...).  

 B6.10 Coñecemento e 

coidado da contorno 

natural. 

 B6.4 Manifestar respecto 

cara ao contorno e o 

medio natural nos xogos 

e actividades ao aire 

libre, identificando e 

realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

 EFB6.4.1. Faise responsable da 

eliminación dos residuos que se 

xeran as actividades no medio 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais 

respectando a flora e a fauna do 

lugar. 

 CSC 

 CAA 
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UNIDADES DIDÁCTICAS APLICACIÓN Nº SESIÓNS 

1º TRIMESTRE 

UD 1 Comezamos o curso Setembro 6 

UD 2 A miña forma física Outubro 8 

UD 3 Son Hábil Nov/ Dec 12 

2º TRIMESTRE 

UD 4 Xogo con móbiles Xan/Feb 9 

UD 5 Fago equilibrios Feb/Mar 9 

3º TRIMESTRE 

UD 6 Vamos a xogar Abril/maio 12 

UD 7 Xogos populares Maio/xuño 8 
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 QUINTO DE PRIMARIA 

 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e 

aceptación da propia 

realidade corporal e a dos 

e das demais. 

 B1.2. Adopción de 

actitudes de colaboración, 

tolerancia, respecto e 

resolución pacífica dos 

conflitos na práctica de 

xogos e outras 

actividades físicas. 

 B1.3. Confianza nas 

propias capacidades para 

desenvolver actitudes 

apropiadas e afrontar as 

 B1.1. Opinar 

coherentemente con 

actitude crítica, tanto 

desde a perspectiva de 

participante como de 

espectador ou 

espectadora, ante as 

posibles situacións 

conflitivas xurdidas, 

participando en debates, 

e aceptando as opinións 

dos e das demais. 

 EFB1.1.1. Adopta unha actitude 

crítica ante as modas e a imaxe 

corporal dos modelos publicitarios.  

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.2. Explica aos seus 

compañeiros e compañeiras as 

características dun xogo practicado 

na clase e o seu desenvolvemento. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición 

para solucionar os conflitos de xeito 

razoable. 

 

 

 

 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

dificultades propias da 

práctica da actividade 

física. 

 B1.4. Actitudes de 

aceptación, respecto e 

valoración cara a un 

mesmo, aos compañeiros 

e compañeiras e ao 

medio. 

 EFB1.1.4. Recoñece e cualifica 

negativamente as condutas 

inapropiadas que se producen na 

práctica ou nos espectáculos 

deportivos. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.5. Demostra un nivel de 

autoconfianza axeitada ás súas 

capacidades. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 i  B1.5. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para obter información, 

relacionada coa área. 

 B1.6. Integración nas 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación no proceso 

 B1.2. Extraer e elaborar 

información relacionada 

con temas de interese 

na etapa, e compartila, 

utilizando fontes de 

información 

determinadas e facendo 

uso das tecnoloxías da 

información e a 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas 

tecnoloxías para localizar e extraer a 

información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo ás pautas 

proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza e utilizando programas de 

presentación. 

 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

de aprendizaxe. comunicación como  

recurso de apoio á área. 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas de 

forma coherente e exprésase de 

forma correcta en diferentes 

situacións e respecta as opinións dos 

e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 k 

 l 

 m 

 B1.7. Implicación activa 

en actividades motrices 

diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas 

individuais no nivel de 

habilidade. 

 B1.8. Uso correcto de 

materiais e espazos na 

práctica da Educación 

física. 

 B1.9. O coidado do corpo 

e a consolidación de 

hábitos de hixiene 

corporal. 

 B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal 

e social responsable, 

respectándose a un 

mesmo e as demais 

persoas nas actividades 

físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e 

regras establecidas e 

actuando con interese e 

iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

 EFB1.3.1. Ten interese por mellorar 

a competencia motriz. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.2. Demostra autonomía e 

confianza en diferentes situacións, 

resolvendo problemas motores con 

espontaneidade e creatividade. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas 

o coidado e hixiene do corpo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado 

nas clases. 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B1.10. Coñecemento da 

normativa básica de 

circulación en rúas e 

estradas. 

 B1.11. Identificación e 

respecto, ao realizar 

saídas fóra do colexio, 

dos sinais básicos de 

tráfico que afectan aos 

peóns e peoas e ás 

persoas ciclistas. 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do 

grupo que lle corresponda e o 

resultado das competicións con 

deportividade. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.6. Recoñece e respecta as 

normas de educación viaria en 

contornos habituais e non habituais. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 b 

 k 

 m 

 B2.1. Valoración e 

aceptación da propia 

realidade corporal e a das 

demais persoas 

mostrando unha actitude 

crítica cara ao modelo 

estético-corporal 

 B2.1. Valorar, aceptar e 

respectar a propia 

realidade corporal e a 

dos e das demais, 

mostrando unha actitude 

reflexiva e crítica. 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e 

nenas da clase. 

 

 

 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

socialmente vixente. 

 B2.2. Seguridade, 

confianza nun mesmo e 

nas demais persoas. 

 B2.3. Autonomía persoal: 

autoestima, expectativas 

realistas de éxito. 

 EFB2.1.2. Toma de conciencia das 

esixencias e valoración do esforzo 

que comportan as aprendizaxes de 

novas habilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 b 

 j 

 k 

 B3.1. Adaptación da 

execución das 

habilidades motrices a 

situacións de práctica de 

complexidade crecente, 

con eficiencia, seguridade 

e creatividade.  

 B3.1. Resolver 

situacións motrices con 

diversidade de estímulos 

e condicionantes 

espazo-temporais, 

seleccionando e 

combinando as 

 EFB3.1.1. Realiza desprazamentos 

adaptándose a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas 

axustándose a parámetros espazo-

temporais e intentando manter o 

equilibrio postural. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B3.2. Realización 

combinada de 

desprazamentos, saltos, 

xiros, lanzamentos e 

recepcións. 

 B3.3. Adaptación das 

habilidades motrices a 

contornos de práctica non 

habituais que favorezan 

toma de decisións, con 

seguridade e autonomía: 

o medio natural. 

 B3.4. Control e dominio 

motor e corporal desde 

unha formulación previa á 

acción. 

 B3.5. Mellora das 

capacidades físicas 

habilidades motrices 

básicas e adaptándoas 

ás condicións 

establecidas de forma 

eficaz. 

 EFB3.1.2. Realiza a habilidade 

motriz básica de salto adaptándose a 

diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas, axustando a súa 

realización aos parámetros espazo-

temporais e intentando manter o 

equilibrio postural. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.3. Adapta as habilidades 

motrices básicas de manipulación de 

obxectos (lanzamento, recepción, 

golpeo etc.) a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas 

interiorizando e aplicando os xestos 

cos segmentos dominantes e 

iniciando a práctica cos non 

dominantes. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

básicas de forma xenérica 

e orientada á execución 

das habilidades motrices, 

recoñecendo a influencia 

da condición física na 

mellora destas. 

 B3.6. Autonomía e 

confianza nas propias 

habilidades motrices en 

situacións e contornos 

non habituais. 

 B3.7. Valoración do 

esforzo e o traballo ben 

executado desde o punto 

de vista motor como base 

para a propia superación. 

 B3.8. Disposición 

favorable a participar en 

 EFB3.1.4. Aplica as habilidades 

motrices de xiro a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas 

tendo en conta os dous eixes 

corporais e os dous sentidos, e 

axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais e 

intentando manter o equilibrio 

postural. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en 

diferentes posicións e superficies. 

 

 

 

 

 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

actividades físicas 

diversas aceptando as 

propias posibilidades e 

limitacións, así como a 

existencia de diferenzas 

no nivel de habilidade. 

 EFB3.1.6. Realiza actividades físicas 

e xogos no medio natural ou en 

contornos non habituais, adaptando 

as habilidades motrices á diversidade 

e incerteza procedente da contorno e 

ás súas posibilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

 B4.1. O corpo e o 

movemento. Exploración, 

conciencia e gozo das 

posibilidades e recursos 

da linguaxe corporal. 

 B4.2. Recoñecemento e 

utilización creativa das 

zonas corporais e 

compoñentes do 

movemento expresivo: 

espazo, tempo e a 

intensidade. Zonas 

 B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma 

estética e creativa, 

comunicando 

sensacións, emocións e 

ideas. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes, 

situacións, ideas, sentimentos 

utilizando os recursos expresivos do 

corpo individualmente, en parellas ou 

en grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.2. Representa ou expresa 

movementos a partir de estímulos 

rítmicos ou musicais, 

individualmente, en parellas ou 

grupos. 

 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

corporais: de equilibrio 

(pernas e pés), de forza 

(centro de gravidade 

corporal), de autoridade 

(peito, ombreiros, brazos) 

e expresiva (rostro, 

mirada e pescozo). 

 B4.3. Expresión e 

comunicación de 

sentimentos e emocións 

individuais e compartidas 

a través do corpo, o xesto 

e o movemento. 

B4.4. Execución de bailes 

ou danzas do folclore 

popular galego valorando a 

importancia da súa 

conservación e difusión. 

Execución de danzas do 

mundo valorando a 

 EFB4.1.3. Coñece e leva a cabo 

bailes e danzas representativas da 

cultura galega e doutras culturas, 

seguindo unha coreografía básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

diversidade como factor de  

enriquecemento individual e 

colectivo. 

 B4.5. Participación na 

composición e execución 

de producións grupais a 

partir de estímulos 

rítmicos, musicais, 

poéticos... Elaboración de 

bailes, coreografías 

simples ou montaxes 

expresivas. 

 EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo 

composicións grupais en interacción 

cos compañeiros e compañeiras 

utilizando os recursos expresivos do 

corpo e partindo de estímulos 

musicais ou plásticos.  

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 b 

 d 

 j 

 k 

 B4.6. Desenvolvemento 

das habilidades motrices 

básicas, xenéricas e 

específicas e da 

condición física, 

participando en 

 B4.2. Relacionar os 

conceptos específicos 

de Educación física e os 

introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades artístico-

 EFB4.2.1. Identifica a capacidade 

física básica implicada de forma máis 

significativa nas actividades 

expresivas. 

 

 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

actividades artístico-

expresivas. Recoñecer e 

valorar a posibilidade de 

cambiar as montaxes ou 

coreografías de 

actividades artístico-

expresivas (espazos, 

materiais, tempos...) para 

adaptalas ás necesidades 

do grupo. 

expresivas.  EFB4.2.2. Recoñece a importancia 

do desenvolvemento das 

capacidades físicas para a mellora 

das habilidades motrices implicadas 

nas actividades artístico-expresivas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Autonomía na 

hixiene corporal 

(vestimenta e aseo tras o 

exercicio) e adquisición 

de hábitos posturais e 

alimentarios saudables 

(incluída a correcta 

hidratación durante e 

 B5.1. Recoñecer os 

efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a 

alimentación e os 

hábitos posturais sobre a 

saúde e o benestar, 

manifestando unha 

 EFB5.1.1. Ten interese por mellorar 

as capacidades físicas. 

 

 

 

 CSIEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

   despois do exercicio). 

 B5.2. Recoñecemento 

dos beneficios da 

actividade física na saúde 

integral da persoa e 

identificación crítica das 

prácticas pouco 

saudables (sedentarismo, 

abuso do lecer 

audiovisual, adicción ás 

novas tecnoloxías, 

consumo de tabaco ou 

alcohol...). Valoración do 

xogo e o deporte como 

alternativas aos hábitos 

nocivos para a saúde. 

 B5.3. Adquisición de 

hábitos de quecemento 

(global e específico), de 

dosificación do esforzo e 

 actitude responsable 

cara a un mesmo. 

 EFB5.1.2. Relaciona os principais 

hábitos de alimentación coa 

actividade física (horarios de 

comidas, calidade/cantidade dos 

alimentos inxeridos etc.). 

 CSC 

 CAA 

 CMCT 

 EFB5.1.3. Recoñece os efectos 

beneficiosos do exercicio físico para 

a saúde e os prexudiciais do 

sedentarismo, dunha dieta 

desequilibrada e do consumo de 

alcohol, tabaco e outras 

substancias.. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais 

axeitados na súa vida cotiá e na 

práctica da actividade física, 

recoñecendo a súa importancia para 

saúde. 

 

 

 CSC 

 CAA 

 CCL 

 CSIEE 

 CMCT 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

recuperación, necesarios 

para previr lesións. 

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos 

de forma autónoma e sistemática. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 k  B5.4. Mellora da 

condición física orientada 

á saúde en función do 

desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

 B5.2. Mellorar o nivel 

das súas capacidades 

físicas, regulando e 

dosificando a 

intensidade e duración 

do esforzo, tendo en 

conta as súas 

posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 

 EFB5.2.1. Mostra unha mellora 

global con respecto ao seu nivel de 

partida das capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia 

cardíaca e respiratoria, con distintas 

intensidades de esforzo. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 EFB5.2.3. Comeza a adaptar a 

intensidade do seu esforzo ao tempo 

de duración da actividade. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 k  B5.5. Recoñecemento e 

aplicación das medidas 

básicas de prevención e 

seguridade na práctica de 

 B5.3. Identificar e 

interiorizar a importancia 

da prevención, a 

recuperación e as 

 EFB5.3.1. Explica as lesións e 

enfermidades deportivas máis 

comúns, así como as accións 

preventivas e os primeiros auxilios 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CMCCT 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

actividade física en 

relación coa execución 

motriz e co uso de 

materiais e espazos. 

 B5.6 Valoración da 

actividade física como 

factor esencial no 

mantemento e mellora da 

saúde. Aprecio, gusto e 

interese polo coidado do 

corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

medidas de seguridade 

na realización da 

práctica da actividade 

física. 

básicos. 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 a 

 b 

 k 

 m 

 B6..1 Uso adecuado das 

estratexias básicas dos 

xogos relacionadas coa 

cooperación, a oposición 

e a cooperación-

oposición. 

 B6.2. Aceptación e 

respecto cara ás normas, 

regras e persoas que 

participan no xogo. 

Elaboración e 

cumprimento dun código 

de xogo limpo. 

 B6.1. Resolver retos 

tácticos elementais 

propios do xogo e de 

actividades físicas, con 

ou sen oposición, 

aplicando principios e 

regras para resolver as 

situacións motrices, 

actuando de forma 

individual, coordinada e 

cooperativa e 

desempeñando as 

diferentes funcións 

implícitas en xogos e 

actividades 

 EFB6.1.1. Utiliza os recursos 

adecuados para resolver situacións 

básicas de táctica individual e 

colectiva en diferentes situacións 

motrices. 

 

 

 

 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB6.1.2. Realiza combinacións de 

habilidades motrices básicas 

axustándose a un obxectivo e a uns 

parámetros espazo-temporais. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.3. O xogo e o deporte 

como fenómenos sociais 

e culturais. Práctica de 

xogos e actividades 

deportivas de diferentes 

modalidades con 

dificultade crecente. 

 B6.4. Coñecemento, 

práctica e valoración dos 

xogos e deportes 

tradicionais de Galicia. 

Coñecemento e práctica 

de xogos doutras 

culturas. 

 B6.2. Coñecer e poñer 

en práctica a diversidade 

de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas, en 

especial as de Galicia. 

 EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, 

características entre xogos 

populares, deportes colectivos, 

deportes individuais e actividades na 

natureza. 

 CCL 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Recoñece a riqueza 

cultural, a historia e a orixe dos 

xogos e os deportes tradicionais de 

Galicia. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e 

deportes tradicionais de Galicia 

respectando principios e regras 

destes. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 a 

 b 

 k 

 B6.5. Desenvolvemento 

das habilidades motrices 

básicas, xenéricas e 

 B6.3. Relacionar os 

conceptos específicos 

de Educación física e os 

 EFB6.3.1. Identifica a capacidade 

física básica implicada de forma máis 

significativa nos exercicios. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. Educación Física.                                                             CEIP SANTA BAIA Páxina 83 
 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

específicas e da 

condición física, 

participando en xogos 

predeportivos e en 

predeportes. Recoñecer e 

valorar a posibilidade de 

cambiar as regras de 

xogo (espazos, materiais, 

tempos...) para adaptalas 

ás necesidades do grupo. 

 B6.6. Uso adecuado das 

estratexias básicas dos 

xogos relacionadas coa 

cooperación, a oposición 

e a cooperación-

oposición. 

introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades físico-

deportivas. 

 EFB6.3.2. Recoñece a importancia 

do desenvolvemento das 

capacidades físicas para a mellora 

das habilidades motrices. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.3.3. Distingue en xogos e 

deportes individuais e colectivos 

estratexias de cooperación e de 

oposición. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.3.4. Describe os exercicios 

realizados, usando os termos e 

coñecementos que sobre o aparello 

locomotor se desenvolven na área de 

Ciencias da natureza. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 k 

 m 

 o 

 B6.7. Iniciación ao 

deporte de orientación 

(colexio, parque, medio 

natural). Toma de 

 B6.4. Manifestar 

respecto cara ao 

contorno e o medio 

natural nos xogos e 

 EFB6.4.1. Faise responsable da 

eliminación dos residuos que se 

xeran as actividades no medio 

natural. 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO QUINTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

contacto co compás. 

Participación na 

organización e 

desenvolvemento de 

xogos de orientación. 

 B6.8. Práctica 

responsable de 

actividades físicas lúdicas 

e deportivas nas saídas á 

contorno natural de 

Galicia. 

 B6.9. Coñecemento, 

goce, coidado e 

valoración da natureza. 

actividades ao aire libre, 

identificando e 

realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

 EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais 

respectando a flora e a fauna do 

lugar. 

 CSC 

 CAA 
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1º TRIMESTRE 

UD 1 Comezamos o curso Set/Out 8 Sesión 

UD 2 A miña forma física Out/Nov 10 Sesións 

UD 3 Aproximación ó atletismo Nov/Dec 10 Sesións 

2º TRIMESTRE 

UD 4 Aprendo a xogar ó floorball Xan/Feb 10 Sesións 

UD 5 Xogamos con raquetas e palas Feb/Mar 8 Sesións 

3º TRIMESTRE 

UD 6 Xogamos ó baloncesto Abril/Mai 10 Sesións 

UD 7 Aproximación ó fútbol sala Mai/Xuñ 10 Sesións 
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 SEXTO DE PRIMARIA 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e 

aceptación da propia 

realidade corporal e a das 

demais persoas 

 B1.2..Adopción de 

actitudes de colaboración, 

tolerancia, respecto e 

resolución pacífica dos 

conflitos na práctica de 

xogos e outras 

actividades físicas. 

 B1.3. Confianza nas 

propias capacidades para 

desenvolver actitudes 

apropiadas e afrontar as 

dificultades propias da 

 B1.1. Opinar 

coherentemente con 

actitude crítica tanto 

desde a perspectiva de 

participante como de 

espectador ou 

espectadora, ante as 

posibles situacións 

conflitivas xurdidas, 

participando en debates, 

e aceptando as opinións 

das demais persoas. 

 EFB1.1.1. Adopta unha actitude 

crítica ante as modas e a imaxe 

corporal dos modelos publicitarios.  

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.2. Explica aos seus 

compañeiros e compañeiras as 

características dun xogo practicado 

na clase e o seu desenvolvemento. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 EFB1.1.3. Recoñece e cualifica 

negativamente as condutas 

inapropiadas que se producen na 

práctica ou nos espectáculos 

deportivos. 

 

 

 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

práctica da actividade 

física. 

 B1.4. Actitudes de 

aceptación, respecto e 

valoración cara a un 

mesmo, aos compañeiros 

e compañeiras e ao 

medio. 

 EFB1.1.4. Demostra un nivel de 

autoconfianza axeitada ás súas 

capacidades. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 i  B1.5. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para obter información, 

relacionada coa área. 

 B1.6 Integración das 

tecnoloxías da 

información e a 

 B1.2. Extraer e elaborar 

información relacionada 

con temas de interese 

na etapa, e compartila, 

utilizando fontes de 

información 

determinadas e facendo 

uso das tecnoloxías da 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas 

tecnoloxías para localizar e extraer a 

información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos 

atendendo as pautas 

proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza, e utilizando programas de 

presentación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

comunicación no proceso 

de aprendizaxe. 

información e a 

comunicación como 

recurso de apoio á área. 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas de 

forma coherente e exprésase de 

forma correcta en diferentes 

situacións e respecta as opinións dos 

e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 k 

 l 

 n 

 B1.7. Implicación activa 

en actividades motrices 

diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas 

individuais no nivel de 

habilidade. 

 B1.8. Uso correcto de 

materiais e espazos na 

práctica da Educación 

física. 

 B1.9. O coidado do corpo 

e a consolidación de 

hábitos de hixiene 

corporal. 

 B1.3. Demostrar un 

comportamento persoal 

e social responsable, 

respectándose a un 

mesmo e ás demais 

persoas nas actividades 

físicas, en distintos 

contornos incluíndo a 

natural e nos xogos, 

aceptando as normas e 

regras establecidas e 

actuando con interese e 

iniciativa individual e 

traballo en equipo. 

 EFB1.3.1. Participa activamente nas 

actividades propostas buscando 

unha mellora da competencia motriz. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.2. Demostra autonomía e 

confianza en diferentes situacións, 

resolvendo problemas motores con 

espontaneidade e creatividade. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas 

o coidado e hixiene do corpo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e 

organización de material utilizado 

nas clases. 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B1.10. Coñecemento da 

normativa básica de 

circulación en rúas e 

estradas. 

 B1.11. Identificación e 

respecto, ao realizar 

saídas fóra do colexio, 

dos sinais básicos de 

tráfico que afectan aos 

peóns e peoas e ás 

persoas ciclistas. 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do 

grupo que lle corresponda e o 

resultado das competicións con 

deportividade. 

 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.6. Recoñece e respecta as 

normas de educación viaria en 

contornos habituais e non habituais. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 b 

 k 

 m 

 B2.1. Valoración e 

aceptación da propia 

realidade corporal e a das 

demais persoas 

mostrando una actitude 

crítica cara ao modelo 

estético-corporal 

 B2.1. Valorar, aceptar e 

respectar a propia 

realidade corporal e a 

das demais persoas, 

mostrando unha actitude 

reflexiva e crítica. 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e 

nenas da clase. 

 

 

 

 CSC 

 CAA 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. Educación Física.                                                             CEIP SANTA BAIA Páxina 90 
 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

socialmente vixente. 

 B2.2. Seguridade, 

confianza nun mesmo e 

nas demais persoas. 

 B2.3. Autonomía persoal: 

autoestima, expectativas 

realistas de éxito. 

 EFB2.1.2. Toma de conciencia das 

esixencias e valoración do esforzo 

que comportan as aprendizaxes de 

novas habilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 b 

 j 

 k 

 B3.1. Adaptación da 

execución das 

habilidades motrices a 

situacións de práctica de 

complexidade crecente, 

con eficiencia, seguridade 

e creatividade.  

 B3.2. Realización 

combinada de 

desprazamentos, saltos, 

 B3.1. Resolver 

situacións motrices con 

diversidade de estímulos 

e condicionantes 

espazo-temporais, 

seleccionando e 

combinando as 

habilidades motrices 

básicas e adaptándoas 

ás condicións 

 EFB3.1.1. Adapta os 

desprazamentos a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas 

axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais e 

mantendo o equilibrio postural. 

 

 

 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

xiros, lanzamentos e 

recepcións. 

 B3.3. Adaptación das 

habilidades motrices a 

contornos de práctica non 

habituais que favorezan 

toma de decisións, con 

seguridade e autonomía: 

o medio natural. 

 B3.4. Control e dominio 

motor e corporal desde 

unha formulación previa á 

acción. 

 B3.5. Mellora das 

capacidades físicas 

básicas de forma xenérica 

e orientada á execución 

das habilidades motrices, 

recoñecendo a influencia 

da condición física na 

mellora destas. 

 B3.6. Autonomía e 

confianza nas propias 

establecidas de forma 

eficaz. 

 EFB3.1.2. Adapta a habilidade motriz 

básica de salto a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, 

axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais e 

mantendo o equilibrio postural. 

 

 EFB3.1.3. Adapta as habilidades 

motrices básicas de manipulación de 

obxectos (lanzamento, recepción, 

golpeo etc.) a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, 

aplicando correctamente os xestos e 

utilizando os segmentos dominantes 

e non dominantes 

 

 

 

 

 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 

 

 

 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 EFB3.1.4 Aplica as habilidades 

motrices de xiro a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, 

tendo en conta os tres eixes 

corporais e os dous sentidos, e 

axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais e 

mantendo o equilibrio postural. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en 

diferentes posicións e superficies. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.6. Realiza e propón 

actividades físicas e xogos no medio 

natural ou en contornos non 

habituais, adaptando as habilidades 

motrices á diversidade e incerteza 

procedente do contorno e ás súas 

posibilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

 B4.1. O corpo e o 

movemento. Exploración, 

conciencia e gozo das 

posibilidades e recursos 

da linguaxe corporal. 

 B4.2. Recoñecemento e 

utilización creativa das 

zonas corporais e 

compoñentes do 

movemento expresivo: 

espazo, tempo e a 

intensidade. Zonas 

corporais: de equilibrio 

(pernas e pés), de forza 

(centro de gravidade 

corporal), de autoridade 

(peito, ombreiros, brazos) 

e expresiva (rostro, 

 B4.1. Utilizar os recursos 

expresivos do corpo e o 

movemento, de forma 

estética e creativa, 

comunicando 

sensacións, ocións e 

ideas. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes, 

situacións, ideas, sentimentos, 

utilizando os recursos expresivos do 

corpo individualmente, en parellas ou 

en grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.2. Representa ou expresa de 

forma creativa movementos a partir 

de estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente, en parellas ou 

grupos. 

 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

mirada e pescozo). 

 B4.3. Expresión e 

comunicación de 

sentimentos e emocións 

individuais e compartidas 

a través do corpo, o xesto 

e o movemento. 

 B4.4. Execución de bailes 

ou danzas do folclore 

popular galego valorando 

a importancia da súa 

conservación e difusión. 

Execución de danzas do 

mundo valorando a 

diversidade como factor 

de enriquecemento 

individual e colectivo. 

 B4.5. Participación na 

composición e execución 

de producións grupais a 

partir de estímulos 

rítmicos, musicais, 

poéticos... Elaboración de 

 EFB4.1.3. Coñece, propón e leva a 

cabo bailes e danzas representativas 

da cultura galega e doutras culturas, 

seguindo unha coreografía 

establecida. 

 

 EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo 

composicións grupais en interacción 

cos compañeiros e compañeiras 

utilizando os recursos expresivos do 

corpo e partindo de estímulos 

musicais, plásticos ou verbais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 b 

 d 

 j 

 k 

 B4.6. Desenvolvemento 

das habilidades motrices 

básicas, xenéricas e 

específicas e da 

condición física, 

participando en 

actividades artístico 

expresivas.  

 B4.7. Recoñecer e valorar 

a posibilidade de cambiar 

as montaxes ou 

coreografías de 

actividades artístico-

expresivas (espazos, 

materiais, tempos...) para 

adaptalas ás necesidades 

do grupo. 

 

 

 B4.2. Relacionar os 

conceptos específicos 

de Educación física e os 

introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades artístico-

expresivas. 

 EFB4.2.1. Identifica a capacidade 

física básica implicada de forma máis 

significativa nas actividades 

expresivas. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.2.2. Recoñece a importancia 

do desenvolvemento das 

capacidades físicas para a mellora 

das habilidades motrices implicadas 

nas actividades artístico-expresivas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Autonomía na 

hixiene corporal 

(vestimenta e aseo tras o 

exercicio) e adquisición 

de hábitos posturais e 

alimentarios saudables 

(incluída a correcta 

hidratación durante e 

despois do exercicio). 

 B5.2. Recoñecemento 

dos beneficios da 

actividade física na saúde 

integral da persoa e 

identificación crítica das 

prácticas pouco 

saudables (sedentarismo, 

abuso do lecer 

audiovisual, adicción ás 

 B5.1. Recoñecer os 

efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a 

alimentación e os 

hábitos posturais sobre a 

saúde e o benestar, 

manifestando unha 

actitude responsable 

cara a un mesmo. 

 EFB5.1.1. Interésase por mellorar as 

capacidades físicas. 

 

 

 

 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.2. Relaciona os principais 

hábitos de alimentación coa 

actividade física (horarios de 

comidas, calidade/cantidade dos 

alimentos inxeridos etc.). 

 CSC 

 CAA 

 CMCCT 

 EFB5.1.3. Recoñece os efectos 

beneficiosos do exercicio físico para 

a saúde e os prexudiciais do 

sedentarismo, dunha dieta 

desequilibrada e do consumo de 

alcohol, tabaco e outras substancias. 

 CSC 

 CAA 

 CMCCT 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

novas tecnoloxías, 

consumo de tabaco ou 

alcohol...). Valoración do 

xogo e o deporte como 

alternativas aos hábitos 

nocivos para a saúde. 

 B5.3. Adquisición de 

hábitos de quecemento 

(global e específico), de 

dosificación do esforzo e 

recuperación, necesarios 

para previr lesións. 

 EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos 

posturais axeitados na súa vida cotiá 

e na práctica da actividade física, 

recoñecendo a súa importancia para 

saúde. 

 

 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos 

de forma autónoma e sistemática, 

valorando a súa función preventiva. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 k  B5.4. Mellora da 

condición física orientada 

á saúde en función do 

desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

 

 

 B5.2. Mellorar o nivel 

das súas capacidades 

físicas, regulando e 

dosificando a 

intensidade e duración 

do esforzo, tendo en 

conta as súas 

posibilidades e a súa 

 EFB5.2.1. Mostra unha mellora 

global con respecto ao seu nivel de 

partida das capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB5.2.2. Identifica a súa frecuencia 

cardíaca e respiratoria, en distintas 

intensidades de esforzo. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 

 

 

 

 

 

 

relación coa saúde.  EFB5.2.3. Adapta a intensidade do 

seu esforzo ao tempo de duración da 

actividade. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB5.2.4. Identifica o seu nivel 

comparando os resultados obtidos en 

probas de valoración das 

capacidades físicas e coordinativas 

cos valores correspondentes á súa 

idade 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 k  B5.5. Recoñecemento e 

aplicación das medidas 

básicas de prevención e 

seguridade na práctica de 

actividade física en 

relación coa execución 

motriz, ao uso de 

materiais e espazos. 

 B5.6. Valoración da 

actividade física como 

 B5.3. Identificar e 

interiorizar a importancia 

da prevención, a 

recuperación e as 

medidas de seguridade 

na realización da 

práctica da actividade 

física. 

 EFB5.3.1 Explica e recoñece as 

lesións e enfermidades deportivas 

máis comúns, así como as accións 

preventivas e os primeiros auxilios. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CMCCT 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

factor esencial no 

mantemento e mellora da 

saúde. Aprecio, gusto e 

interese polo coidado do 

corpo. 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 a 

 b 

 k 

 m 

 B6.1. Uso adecuado das 

estratexias básicas dos 

xogos relacionadas coa 

cooperación, a oposición 

e a cooperación-

oposición. 

 B6.2. Aceptación e 

respecto cara ás normas, 

regras e persoas que 

participan no xogo. 

Elaboración e 

 B6.1. Resolver retos 

tácticos elementais 

propios do xogo e de 

actividades físicas, con 

ou sen oposición, 

aplicando principios e 

regras para resolver as 

situacións motrices, 

actuando de forma 

individual, coordinada e 

cooperativa e 

desempeñando as 

 EFB6.1.1. Utiliza os recursos 

adecuados para resolver situacións 

básicas de táctica individual e 

colectiva en diferentes situacións 

motrices. 

 

 

 

 

 

 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

cumprimento dun código 

de xogo limpo. 

diferentes funcións 

implícitas en xogos e 

actividades 

 EFB6.1.2. Realiza combinacións de 

habilidades motrices básicas 

axustándose a un obxectivo e a uns 

parámetros espazo-temporais. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.3. O xogo e o deporte 

como fenómenos sociais 

e culturais. Práctica de 

xogos e actividades 

deportivas de diferentes 

modalidades con 

dificultade crecente. 

 B6.4. Coñecemento, 

práctica e valoración dos 

xogos e deportes 

tradicionais de Galicia. 

Coñecemento e práctica 

de xogos doutras 

culturas. 

 B6.2. Coñecer, valorar e 

poñer en práctica a 

diversidade de 

actividades físicas, 

lúdicas, deportivas, en 

especial as de Galicia. 

 EFB6.2.1. Expón as diferenzas, 

características e/ou relacións entre 

xogos populares, deportes 

colectivos, deportes individuais e 

actividades natureza. 

 CCL 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Recoñece a riqueza 

cultural, a historia e a orixe dos 

xogos e os deportes tradicionais de 

Galicia. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza e pon en valor 

distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia respectando 

os principios e regras específicas 

destes. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 a 

 b 

 k 

 B6.5. Desenvolvemento 

das habilidades motrices 

básicas, xenéricas e 

específicas e da 

condición física, 

participando en xogos 

predeportivos e en 

predeportes. Recoñecer e 

valorar a posibilidade de 

cambiar as regras de 

xogo (espazos, materiais, 

tempos...) para adaptalas 

ás necesidades do grupo. 

 B6.6. Uso adecuado das 

estratexias básicas dos 

xogos relacionadas coa 

cooperación, a oposición 

e a cooperación-

oposición. 

 B6.3. Relacionar os 

conceptos específicos 

de Educación física e os 

introducidos noutras 

áreas coa práctica de 

actividades físico-

deportivas. 

 EFB6.3.1. Identifica a capacidade 

física básica implicada de forma máis 

significativa nos exercicios. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.3.2. Recoñece a importancia 

do desenvolvemento das 

capacidades físicas para a mellora 

das habilidades motrices. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.3.3. Distingue na práctica de 

xogos e deportes individuais e 

colectivos estratexias de cooperación 

e de oposición. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.3.4. Describe os exercicios 

realizados, usando os termos e 

coñecementos que sobre o aparello 

locomotor se desenvolven na área de 

Ciencias da natureza. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CAA 
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ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA CURSO SEXTO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 k 

 l 

 n 

 o 

 B6.7. Iniciación ao 

deporte de orientación 

(colexio, parque, medio 

natural). Toma de 

contacto co compás. 

Participación na 

organización e 

desenvolvemento de 

xogos de orientación. 

 B6.8. Práctica 

responsable de 

actividades físicas lúdicas 

e deportivas nas saídas á 

contorno natural de 

Galicia. 

 6.9. Coñecemento, goce, 

coidado e valoración da 

natureza. 

 B6.4. Manifestar 

respecto cara á contorno 

e o medio natural nos 

xogos e actividades ao 

aire libre, identificando e 

realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

 EFB6.4.1. Faise responsable da 

eliminación dos residuos que se 

xeran as actividades no medio 

natural. 

 

 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais 

respectando a flora e a fauna do 

lugar. 

 CSC 

 CAA 
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UNIDADES DIDÁCTICAS APLICACIÓN Nº SESIÓNS 

1º TRIMESTRE 

UD 1 Comezamos o curso Setembro 6 

UD 2 Iniciación ó balonmán Outubro 8 

UD 3 Xogamos ó baloncesto Nov/ Dec 12 

2º TRIMESTRE 

UD 4 Iniciación ó floorball 2 Xan/Feb 9 

UD 5 Iniciación ó bádminton Feb/Mar 9 

3º TRIMESTRE 

UD 6 Xogos populares Abril 5 

UD 7 Aproximación ó fútbol sala Abr/Maio 5 

UD 8 Aproximación ó atletismo 2 Maio/Xuño 10 
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 CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)  

A Educación Física desenvolve esta competencia dende varias perspectivas: 

 Por unha banda, unha parte da información que o profesorado transmite ao alumnado na explicación dos xogos ou tarefas que van 

ter lugar nas sesións é grazas á linguaxe oral. Neste caso incídese na capacidade de comprender dos alumnos e das alumnas, unha das 

metas desta competencia; se as consignas iniciais non quedan claras, probablemente a actividade funcionará mal; de aí a súa importancia.  

 Ao inicio e ao remate de cada sesión é necesario facer unha posta en común co alumnado para dar a coñecer o que se vai facer e 

integrar as súas aportacións, para expresar as dificultades atopadas, valorar o realizado e reflexionar sobre como melloralo. Deste xeito 

apréndese a saber comunicar, escoitar, contrastar opinións, verbalizar as propias sensacións, ter en conta as ideas das e dos demais... 

 Outro dos aspectos que aparece nesta competencia é a capacidade para redactar un escrito, explicar unha idea ou integrar o 

aprendido na propia estrutura cognitiva. Dende a área de Educación Física, conséguese grazas ao traballo de certos contidos. É 

aconsellable que o alumnado utilice as Tecnoloxías da Información e da Comunicación, a biblioteca do colexio ou a da aula para recoller 

información sobre aspectos como os xogos populares tradicionais galegos, as normas, regras, orixe ou historia de certas actividades 

deportivas, biografías de mulleres e homes relevantes no e para o deporte... para afianzar algunhas aprendizaxes. 

 A Educación Física contribúe á adquisición de vocabulario da lingua materna e a aprender algunhas expresións significativas en 

contextos funcionais doutras linguas, integrando elementos da cultura das actividades físico-deportivas de países diversos nas actividades 

realizadas. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) 

Respecto á competencia matemática, certas actividades que se realizan en Educación Física contribúen ao seu desenvolvemento: 

 Algunhas operacións básicas relacionadas co cálculo matemático: toma de pulsacións nun período proporcional ao minuto, 

estimación da porcentaxe ideal respecto aos tempos de traballo e recuperación, establecemento de parámetros de traballo, distribución da 

sesión en tempos... 
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 Apreciación de distancias, traxectorias ou velocidades nos lanzamentos, recepcións, golpeos e calquera tarefa de manipulación que 

se faga con móbiles, desenvolvendo tamén a percepción espacial.  

 A ocupación do espazo de acción, a dispersión, o agrupamento... Estes aspectos inflúen na boa adquisición das habilidades 

perceptivas e son importantes na maioría de actividades que se fagan, especialmente nos deportes. 

 A formación de figuras xeométricas co corpo, tanto individualmente como en grupo (xogos de roda, distribución en ringleiras...) ou 

con distintos materiais (cordas, ladrillos de psicomotricidade...) 

 Interpretación de símbolos: por exemplo ao traballar a orientación hai que entender a relación entre o que está representado no 

plano e a realidade, sendo imprescindible interpretar os símbolos máis básicos. 

 Por outra banda, algunhas achegas ás competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as seguintes: 

 Mellora da saúde e calidade de vida: Está demostrado que a actividade física ben practicada incrementa a saúde (entendida como o 

estado de completo benestar físico, mental e social, e non só a ausencia de enfermidade) e mellora a calidade de vida. O aumento da 

condición física (especialmente no terceiro ciclo) ten numerosas repercusións na saúde: diminución do peso corporal, aumento das 

cavidades do corazón, do ton muscular, da autoestima... O traballo da hixiene corporal, a adquisición de hábitos alimenticios axeitados, o 

rexeitamento da inxestión de substancias prexudiciais, así como a práctica de hixiene postural en accións cotiás e propias da actividade 

física eliminarán hábitos indesexables e contribuirán ao aumento do benestar. Incidirase tamén na seguridade e na prevención de riscos 

nas actividades a realizar. Todo este coñecemento favorece o nivel do alumnado en ciencias, especialmente na parte de ciencias da 

natureza. 

 Utilización do exercicio físico no tempo de lecer: Un dos obxectivos que se pretenden acadar é que o alumnado adquira hábitos de 

práctica de actividade física no tempo extraescolar e perdurables durante toda a vida. Así diminuirá a obesidade, mellorarase a saúde 

colectiva e a calidade de vida, previndo deste xeito riscos derivados do sedentarismo. 

 

COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

A área de Educación Física contribúe a esta competencia dende o seguintes puntos de vista: 

 Por unha banda, as nenas e os nenos aprenden a valorar criticamente as mensaxes referidas ao corpo, procedentes dos medios de 

información e comunicación, que poden danar a imaxe corporal. Ademais deben saber seleccionar, cando fagan unha busca de 
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información sobre algún aspecto de interese da área (regulamentos, xogos, pautas alimenticias, hábitos pouco saudables, mulleres e 

homes deportistas ao longo da historia...), os datos realmente importantes. 

 Por outra banda, o alumnado ten que ser quen de achar a información usando as TIC: bases de datos, procesadores de texto, 

tratamento da imaxe, utilización de internet como ferramenta de busca... amosando un dominio básico de diferentes linguaxes: icónica, 

visual, sonora, gráfica... e un coñecemento dos tipos de información, as súas fontes, as súas posibilidades e a súa localización. 

 Ademais, dende unha perspectiva docente pódense utilizar as TIC para facilitar o proceso de ensino, proxectando documentos 

audiovisuais que favorezan a asimilación dos contidos (DVDs, vídeos...). Terase en conta que en ditos documentos aparezan homes e 

mulleres, para evitar a asimilación dos exemplos cun ou outro sexo por parte do alumnado. 

 Tamén se poden facer gravacións das alumnas e alumnos para unha posterior visualización conxunta. Existen determinados 

movementos que presentan dificultade para que a persoa que os realiza poida percibilos visualmente, e a única información que se ten 

sobre a correcta execución ou non é a propioceptiva (roda lateral, viravoltas...). Unha boa axuda para mellorar a percepción do propio 

movemento é gravarse para visualizarse posteriormente e comparar o resultado coas sensacións vividas no momento da execución. 

 

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (CAA) 

Esta competencia ten certa relación coa metodoloxía e a maneira de presentar as tarefas na organización do proceso de ensino-

aprendizaxe: 

 A perspectiva metodolóxica foi variando co paso do tempo. Na actualidade, esta área curricular baséase en gran parte no xogo e 

nos estilos de ensino relacionados co desenvolvemento de estratexias de busca, centrándose na disonancia cognitiva: preténdese crear 

unha dúbida na estrutura cognitiva do alumnado para que indague e chegue a unha ou varias solucións. Así favorécese que as nenas e os 

nenos aprendan a aprender, buscando posibilidades motrices acordes co obxectivo proposto.  

 Outro xeito de aprender a aprender é por medio das actividades cooperativas, nas que o grupo-clase ten que buscar a colaboración 

e as achegas de todas as persoas que compoñen o grupo para chegar a conseguir os logros. Favorécese o diálogo, a creatividade, a 

busca, o consenso, o razoamento e a comprensión das ideas aportadas polas e polos demais. 
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 axeitado coñecemento de si mesma e de si mesmo, do propio corpo, das posibilidades de acción, do contorno que nos rodea, das 

demais compañeiras e compañeiros... así como a comprensión dos patróns de movemento realizados para transferir a outras accións 

favorecerá tamén a adquisición desta competencia. 

 Do mesmo xeito, as estratexias que cada nena e neno desenvolven con respecto ao autocontrol e ao control da actividade, 

regulando os seus movementos e accións e respondendo aos obxectivos propostos favorecerán o feito de aprender a aprender. 

 

 

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC)  

As características da Educación Física, especialmente no que se refire á dinámica e ao entramado de relacións presente nas sesións, fana 

axeitada para a educación en habilidades sociais: 

 Cun axeitado enfoque metodolóxico e didáctico, faranse grandes aportacións a esta competencia: a busca de obxectivos grupais 

comúns nun xogo cooperativo, o diálogo e a toma de decisións colectiva para a elaboración dunha coreografía, as estratexias de 

cooperación ou oposición nos deportes, a comunicación e contracomunicación motrices... son un medio eficaz para facilitar a relación, a 

integración, o respecto, a cooperación, a solidariedade...  

 A Educación Física conciencia e axuda a ter en conta ás demais persoas nas actividades propostas, a confiar nelas, a participar 

colectiva e grupalmente, a asumir os diferentes roles que toque desenvolver, a compartir o éxito e o fracaso nas situacións de equipo, a 

discutir e elixir representantes, normas, funcións... aceptando as posibilidades e limitacións propias e alleas, independentemente do sexo, 

raza, crenzas, características físicas...  

 Atenderase ao xogo limpo (“fair play”), responsabilizándose cadaquén da integridade do resto de participantes. No caso do 

xurdimento de conflitos, resolveranse por medio da negociación, baseada no diálogo. 

 Tamén se inclúe nesta competencia a cooperación para a busca de información dos traballos que se propoñan dende esta área, 

afianzando deste xeito os contidos que se desexen. É de destacar o interese polos xogos populares tradicionais galegos, bailes e danzas... 

coñecendo deste xeito a sociedade de hai uns anos, o cal axuda a comprender cómo é a sociedade actual.  
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COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) 

A Educación Física aborda a iniciativa do alumnado dende varias perspectivas: 

 Mellorando o coñecemento do seu propio corpo e do contorno: Ao estruturar o esquema corporal, a percepción do espazo e do 

tempo, vaise gañando progresivamente maior autonomía, facéndose os movementos máis ricos e variados. 

 Incrementando o nivel de habilidades e a condición física: Fai que a persoa se vexa máis capaz, podendo realizar accións motrices 

máis eficaces nos diferentes medios nos que se desenvolva. Desta maneira, conseguirase aumentar a autonomía e, por conseguinte, a 

iniciativa. 

 Propoñendo formas e posibilidades de movemento: Na área de Educación Física, especialmente na etapa de Educación Primaria, 

búscase crear unha boa base motriz, aportando multiplicidade de patróns de movemento diferentes. Esta base motriz levará a movementos 

de calidade. 

 Por medio de actividades que impliquen a consecución dun obxectivo grupal: Ao ter que acadar todo o grupo un obxectivo común, 

aprenderase a respectar as opinións das e dos demais e a dialogar e consensuar as ideas propias coas alleas, incidindo así na 

autoconfianza, no espírito de superación, na responsabilidade, na iniciativa, na creatividade e, polo tanto, na iniciativa. Esta iniciativa 

derivará no emprendemento e na capacidade para ter propostas de movementos e accións, tanto individuais como grupais, para acadar os 

obxectivos que se propoñan. 

 Utilizando unha metodoloxía que favoreza a exploración: Os estilos de ensino que potencian a busca, creando dúbidas nos 

coñecementos adquiridos ata o momento, incrementan a capacidade do alumnado para realizar as accións con progresiva autonomía e 

iniciativa. 

 

 

COMPETENCIA CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC) 

A Educación Física traballa esta competencia dende varias perspectivas: 

 Por unha banda, o alumnado ten que ser quen de apreciar a parte artística de certas execucións motrices. Potenciarase o 

desenvolvemento estético, a creatividade, a imaxinación, a dramatización, a expresión... aspectos todos eles recollidos no terceiro bloque 
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de contidos: “Actividades físicas artístico-expresivas”. Deste xeito as manifestacións artísticas e culturais significarán unha fonte de gozo e 

enriquecemento persoal, valorando criticamente as mensaxes difundidas. 

 Por outra banda, enténdense algunhas manifestacións da motricidade humana como feitos culturais presentes, dunha ou outra 

maneira, en todas as culturas e civilizacións; por exemplo o xogo, o deporte, a danza ou o baile. As correntes que hai actualmente na 

Educación Física existen porque as xa citadas foron evolucionando ata adquirir a forma actual.  

 Ademais, no referido a Galicia, reviste unha especial importancia toda actividade motriz relacionada co folclore e que debería ser 

desenvolvida na Educación Primaria: xogos, xoguetes, bailes ou danzas populares tradicionais. Así o alumnado ten que comprender que 

estas manifestacións axudaron na configuración do que hoxe en día é a cultura galega, valorándoa e identificándose con ela. Entenderán 

que, o que se fixo no pasado, ten unha grande importancia no que somos, e condicionou o modelo de sociedade actual. 

 

 METODOLOXÍA 

O proceso de ensino-aprendizaxe debe cumprir os seguintes requisitos: 

 Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos seus coñecementos previos e da memorización 

comprensiva. 

 Posibilitar que os alumnos/as realicen aprendizaxes significativas por eles/elas mesmos/as. 

 Favorecer situación en que os nenos/as deben actualizar os seus coñecementos. 

 Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos/as, co fin de que resulten motivadoras. 

A nivel global a metodoloxía a empregar intentará ser o máis construtiva posible, para procurar achegarse á realidade dos nenos/as e ás 

súas diferencias individuais, tentando que interpreten as ensinanzas e que a través das actividades planificadas superen as súas 

limitacións. 

Polo tanto, a metodoloxía terá as seguintes características: 

 Activa e participativa por parte do alumno/a tanto no deseño coma no desenrolo das sesións. Se debe procurar ir restándolle 

protagonismo ós métodos tradicionais de mando directo, pois aínda que se poden considerar moi válidos cando desexamos acadar un 

mellor rendemento físico ou o desenvolvemento das habilidades motrices complexas, vainos ir en contra de outros aspectos que é 
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desexable que os nenos/as desenvolvan como a iniciativa, a responsabilidade, o desenrolo intelectual, etc., que son parte fundamental da 

persoa que se desexa que saia da escola. 

 Creativa. É quizais un dos aspectos que menos se tocaba ata agora. Polo tanto, é necesario e importante desenvolver a creatividade 

dos alumnos/as, e non se debe abusar dos estereotipos aínda a costa de perder un certo grado de eficacia motora. 

 Lúdica e integradora. A área de Educación Física conta coa avantaxe da especial predilección que os alumnos / as teñen por ela, 

polo que é fundamental aproveitala cara a acadar unha relación o máis completa posible entre todos os alumnos / as. 

 Flexible. Debe axustarse a cada alumno / a. Nos plantexamentos que farei de cada sesión, se marcarán os obxectivos, pero o xeito 

de logralos está en función das capacidades, intereses, motivacións, etc., dos alumnos / as e, polo tanto, admitirase calquera tipo de 

resposta que irá sendo mellorada ao longo do período educativo, de acordo coas mencionadas capacidades. 

A metodoloxía, por todo isto, nas sesións é globalizadora, participativa e lúdica, e fomenta nos nenos/as a exploración, o descubrimento, a 

creatividade, e sobre todo a valoración das propias posibilidades; e todo isto, a través do xogo, que será por excelencia o recurso 

metodolóxico en todas as sesións, por ser divertido, educativo, evasivo, motivador, libre, gratuíto, ficticio, convencional, creativo, 

coeducativo, espontáneo, significativo, integral… 

Segundo os obxectivos que se pretendan acadar utilizaranse calquera dos métodos seguintes: 

Conducido,  que  favorece e potencia a máxima intervención do mestre / a utilizando a repetición e a demostración, cun estilo de 

aprendizaxe de mando directo 

Semiconducido, no que a intervención do mestre / a é media; é unha aprendizaxe polo descubrimento guiado. 

Non conducido, con mínima intervención do mestre / a; é unha aprendizaxe mediante a busca, cunha grande importancia da creatividade 

do neno/a. 

Mediante os métodos semiconducido e non conducido foméntase a iniciativa persoal do neno / a, a súa creatividade, autonomía e 

desenvolvemento afectivo-social co resto dos compañeiros / as, aprendendo a valorar a importancia do outro/a no proceso de ensino / 

aprendizaxe. 

Tanto o método coma o estilo de aprendizaxe están en función do que se pretende conseguir; polo tanto, primeiro hai que ver o que se 

pretende e logo utilizar o método máis axeitado para conseguilo. 

Por último, coma en todo o proceso de ensino - aprendizaxe, calquera método utilizado debe respectar dúas condicións básicas: 
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 Os procesos individuais de aprendizaxe. 

 A incidencia nos procesos cognitivos e afectivos de todo tipo de aprendizaxes. 

 

 MATERIAIS E RECURSOS 

Existe grande material como porterías, canastras, bloques de espuma, colchóns, colchóns quitamedos e espaleiras. 

Tamén pequeno material, como aros ( grandes, medianos e pequenos), pelotas de diversas cores e tamaños, cordas (individuais e de 

comba colectiva), conos, zancos de diferentes tamaños, picas e vallas. 

 

 

 PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 

Segundo recolle o Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 

2020-2021: 

No caso da clase de educación física os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando o uso de materiais que teñan 

que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu uso. Realizaranse as modificacións precisas 

na programación da materia e cando a distancia teña que ser inferior a 1,5 metros usarase a máscara. 

 

 ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

Na aula un/unha docente atópanse con nenos/as de moi diferentes condicións e intereses e  será  unha tarefa prioritaria  individualizar o 

ensino respectando os diferentes ritmos de maduración, co fin de que todos/as acaden as súas máximas posibilidades.  

Para atender a todos eles/elas o sistema educativo baséase en dous principios fundamentais:  A normalización, serán atendidos con 

medidas o máis ordinarias posibles,  e a inclusión,  procurando que formen parte da clase o máximo de tempo. 

A presenza do alumnado  con NEAE tereina en conta para o desenvolvemento de todas as unidades didácticas e elaborareilles as 

adaptacións que sexan precisas en cada momento. 
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Por último sempre ter presente a búsqueda da  coordinación  co titor e o departamento de Orientación para entre todos plantexar as 

medidas que se consideren oportunas co obxectivo de favorecer a aprendizaxe destes nenos/as. 

 

 TRATAMENTO DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Baseándonos no que establece o currículo traballaremos os seguintes: 

Fomentarase a equidade e inclusión educativas dos/das nenos/as con discapacidade, a non discriminación, para que poidan acceder a 

unha  

Educación  de calidade en igualdade de oportunidades de ambos sexos: Faise necesario coidar a linguaxe, as actitudes e 

representacións que poidan levar certa carga de discriminación sexista. Fomentar la coeducación promovendo grupos mixtos e 

participando en tódalas actividades en común independentemente do sexo do alumnado. 

Educación para a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social: A nosa área é privilexiada 

para aprender actitudes  básicas para a convivencia, respecto , diálogo, solidariedade e participación. Importante as actividades e xogos de 

resolución de conflitos. 

Educación relacionada co desenvolvemento sostible e o medio ambiente: as actividades físicas realizadas no medio natural deben 

axudar a desenvolver actitudes de coidado e protección do entorno e de  respecto a natureza, ademais de prever as situación de risco 

derivadas da utilización das novas tecnoloxías da información e da explotación sexual, para o cal deberíamos ter moi en conta a: 

Educación sexual, para a saúde e a calidade de vida: que ademais de constituír un elemento transversal é un dos bloques de contidos 

da Educación Física polo que nos remitimos aos obxectivos e contidos do mesmo. A saúde será un dos grandes obxectivos da área pois 

o/a alumno/a deberá finalizar a etapa adquirindo un sentido da  utilidade e necesidade da mesma, para unha vida máis san e de calidade, 

un coñecemento da súa identidade sexual e de respecto as diferencias e un interese polo coidade do seu corpo coa práctica saudable do 

exercicio físico, unha alimentación equilibrada e unha axeitada hixiene física e mental  

Educación viaria: Fomentará hábitos encamiñados á creación do sentido viario con xogos de simulación de tráfico, coñecemento de sinais 

,de normas de respecto aos vehículos e peóns e outros relacionados coa noción espacial e temporal, tendentes todos eles a evitar os 

accidentes de tráfico e as súas secuelas, así como favorecer a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía. 
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Educación moral e cívica: Centrada nas actitudes da autoestima e de respecto, baseadas no coñecemento e aceptación das 

posibilidades e limitacións corporais e de movemento tanto propias como dos demais. 

Educación para o ocio: A actividade física axuda a ocupar o tempo de lecer dunha forma positiva apartando aos nenos e nenas de 

conductas pouco saudables, malas compañas ao tempo que mellora e enriquece o seu desenvolvemento físico e mental con tódalas 

vantaxes  enumeradas  no desenvolvemento curricular desta área. 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

Participamos en tódalas propostas de actividades lúdicas e recreativas para a celebración de distintos acontecementos, segundo o dispoña 

o Equipo de actividades complementarias e extraescolares. 

 

 ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

As actividades tipo a realizar serán:  

 Reforzo dos contidos, favorecendo así a súa adquisición e interiorización. 

 Desenvolvemento dos obxectivos recollidos para a etapa de Educación Primaria en relación coas competencias clave, tendo 

en conta os obxectivos propios da materia de Educación física. 

 Repaso das unidades didácticas desenvoltas na aula. 

A metodoloxía tipo será: 

  Partir dos coñecementos previos do alumnado atendendo ás situacións individuais de cada un deles e cargar semanalmente as 

tarefas na Aula virtual. 

Algunha das propostas son: 

 Repaso de contidos traballados durante as unidades didácticas a través de propostas subidas á rede (Aula Virtual). 

 Desenvolvemento de competencias clave como aprender a aprender, lingüística e dixital, a través da comunicación con vídeos e 

fotos, sobre as tarefas propostas nas distintas redes anteriormente mencionadas. 

 Realización de tarefas de búsqueda de información sobre os contidos das unidades didácticas traballadas ao longo do curso. 
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 AVALIACIÓN                  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS 

A avaliación debe entenderse coma unha descrición dos resultados do proceso de aprendizaxe, observando e valorando os cambios 

obtidos ó longo deste proceso. Para levala adiante tentarase dar resposta a catro preguntas básicas: 

 Que avaliar ? 

O  proceso, os compoñentes do proceso ensino - aprendizaxe:  obxectivos,  metas   que   deben alcanzar os alumnos / as  a  partires  

duns   contidos,  a  través de actuacións  (actividades),   que   se   estruturan  e   organizan    dun  xeito determinado  (métodos),   

utilizando   medios adecuados  (recursos). 

 A quen avaliar ? 

Ao alumno /a    (obxectivos e contidos). 

Ao mestre /a  (actividades,  métodos  e  recursos). 

 Cando ? 

Ao alumno /a: Realizaremos tres tipos de avaliación  (inicial, continua e final). 

Ao proceso: A     través     dun   proceso   que   implique   tres   fases  (  diagnóstica, formativa e sumativa  ). 

 Como ? 

Atendendo a unha pautas e a uns criterios que se sinalan a continuación. 

Pautas de avaliación 

 Avaliación personalizada dos nenos / as observando a progresión dentro das capacidades individuais dos mesmos. 

 Ter en conta a asistencia, o material e a actitude na clase. 

 Grao de cumprimento das medidas de hixiene e saúde corporal. 

 Ficha de seguimento do proceso de aprendizaxe na área. 

 Realización de diversos tests  (  motores e físicos  ). 

 Realización de traballos escritos ou multimedia de investigación empregando as Tic´s ou outros recursos , preferentemente do 

centro, e atendendo ao nivel pedagóxico do alumnado. 
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 Exames escritos de contidos teóricos desenvolvidos nas clases. 

 Marcar os criterios de avaliación por nivel. 

Cando o progreso dun alumno/a non sexa o axeitado estableceranse medidas de reforzo educativo, que se adoptarán en calquera 

momento do curso. 

Seguirase o Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da Educación Primaria en Galicia. Un dos aspectos 

destacables que determina é que os resultados da avaliación se expresarán como insuficiente (IN), suficiente (SF), ben (BE), notable 

(NT) e sobresaliente (SB). 

A estes termos achegaráselles unha cualificación  numérica, nunha escala de un a dez 

Utilizarase como instrumento de avaliación, ademais das escalas de valoración , un anecdotario ou rexistro anecdótico, que cubrirá ao 

finalizar cada sesión e no que rexistrará as incidencias observadas, os aspectos máis representativos da sesión, dos alumnos/as, etc. 

Respecto aos momentos da avaliación: 

 Ao principio da unidade didáctica é conveniente ter un coñecemento preciso sobre o estado en que se atopan os nosos alumnos/as 

respecto aos contidos a tratar. Nas unidades desta programación, a primeira sesión ten a función de avaliación inicial. É dicir, será unha 

sesión ordinaria, pero facendo especial fincapé en tomar rexistros (por medio dunha escala de valoración). 

 Ao longo da unidade, seremos conscientes das incidencias presentadas: se están claros o que se quere lograr, o enfoque 

metodolóxico é apropiado, as actividades atractivas... así como o xeito en que os alumnos/as responden ao traballo. Todo isto forma parte 

da avaliación continua, que tamén se identifica coa avaliación formativa, porque se entende que os resultados serven para realizar os 

axustes e correccións necesarias. 

 Ao final da unidade didáctica, é preciso que se comprobe o grao de aprendizaxe dos contidos por parte dos alumnos/as; isto 

coñécese como avaliación final. Igualmente rexistrarase por medio dunha escala de valoración. 

Atendendo á AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE e tendo en conta a importancia da que gozan na actualidade, nesta 

programación avaliaranse por medio dos estándares de aprendizaxe. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Basicamente atenderase a: 

 Procedementos: Correspóndense co "saber facer", e son moi importantes na área de Educación Física; teñen un peso fundamental.  

 Actitudes: Poderíanse definir como o "saber ser" ou o "saber actuar". Teñen certa relevancia na nosa área, especialmente nos 

comportamentos enfocados cara ao coidado do material, respecto aos compañeiros/as, actitude cara á actividade física...  

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

% SOBRE O TOTAL DA NOTA 

 

INSTRUMENTOS 

 

A. Nivel de rendemento e correcta execución das 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

A.  Nivel  de  rendemento  e  correcta execución 

das actividades 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 

50 

 

 

50 

 

50 

 

 

50 

 

50 

 

 

 

50 

 

50 

 

 

 

50 

 

50 

 

 

 

50 

 

50 

 

 

 

50 

Lista de observación 

Probas  físicas  que  medirán  o nivel  de  

adquisición  de  habilidades motrices e 

das capacidades físicas básicas 

(4º a 6º) B. Actitude, esforzo, autosuperación, respecto, 

colaboración, interese, compañeirismo. 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

Lista de control 

Rúbrica 

C. Indumentaria e as normas de hixiene.  

20 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Lista de control 

Rúbrica 

 

 

EXPLICACIÓN DOS INDICADORES: 

A. Nivel de rendemento e correcta execución das actividades. 

Nivel de destreza e rendemento mostrado na execución das actividades e os exercicios propostos. Valorando a realización e a maneira de 

como se fai. 
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B. Actitude, esforzo, autosuperación, respecto, colaboración, interese, compañeirismo 

Canto se esforza o alumno na mellor realización posible das actividades e exercicios, así como a perseverancia e a constancia para 

mellorar o seu rendemento, así como o compañeirismo e o respecto a todos. 

C. Respecto polas normas, a indumentaria e as normas de hixiene. Uso adecuado do material, valorar a importancia da alimentación 

(almorzo...), aseo despois do exercicio, roupa adecuada. 

 

RÚBRICA GUÍA DE AVALIACIÓN 

 

 1 

(Pouco adecuado=4 ou  

menos) 

2 

(Adecuado= 5,6) 

3 

(Bastante adecuado= 7,8) 

4 

(Moi adecuado= 9-10) 

 

 

A 

Non consegue executar 

correctamente as actividades 

propostas 

Cóstalle, pero consegue 

executar as actividades de 

forma correcta 

Executa correctamente as 

actividades, amo- sando un bo 

nivel de rendemento. 

Executa as actividades moi 

ben, cun nivel de rendemento 

alto 

 

 

 

 

 

B 

Esfórzase moi pouco e non 

mostra interese por superarse 

e mellorar na realización das 

actividades. 

Non se mostra tolerante nin 

solidario cos de- 

mais. 

Esfórzase o xusto para 

superar a tarefa, pero sen 

mostrar sacrifico 

por superarse e demostrar un 

mellor rendemento. 

Ás veces non se mostra 

tolerante e solidario cos 

demais. 

Esfórzase bastante e trata de 

mellorar. Mostra un 

rendemento alto nas 

actividades, aínda que non 

sempre o consiga. 

Móstrase tolerante e 

solidario cos demais. 

“Dao todo”. Esfórzase moito e 

sempre trata de autosuperarse 

para mostrar un mellor 

rendemento. 

Móstrase tolerante e 

solidario cos demais 

con actitude colaborati- va.  

 

 

 

C 

Incumpre as normas de 

comportamento e/ou hixiene 

na práctica durante a clase. 

Respecta as normas básicas 

de comportamento e hixiene 

na práctica. 

Respecta as normas básicas 

de comportamento e hixiene 

na práctica. 

Respecta as normas básicas 

de comportamento e hixiene 

na práctica, para que as 

actividades se realicen da 

mellor maneira posible. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A AVALIACIÓN POSITIVA 

MÍNIMOS ESIXIBLES EN 1º e 2º DE EP 

 Reaccionar corporalmente ante estímulos visuais, auditivos e táctiles, dando diversas respostas motrices.  

 Adoptar posturas corporais, amosando coñecemento do corpo e mantendo certo equilibrio e control muscular.  

 Reproducir con algún segmento corporal ou un instrumento unha estrutura rítmica sinxela.  

 Desprazarse e saltar coordinadamente, variando algúns parámetros e mais orientándose no espazo.  

 Realizar lanzamentos e recepcións cunha certa coordinación.  

 Simbolizar personaxes, obxectos e situacións, amosando desinhibición e respectando as execucións alleas.  

 Amosar interese pola adquisición de hábitos axeitados de alimentación, de hixiene corporal, postural e de seguridade na práctica da 

actividade física.  

 Participar e gozar dos xogos, axustándose ás características da actividade e relacionándose coas outras persoas participantes.  

 Coñecer e practicar xogos populares tradicionais galegos, interesándose por eles.  

 

MÍNIMOS ESIXIBLES EN 3º e 4º  DE EP 

 Amosar un axeitado coñecemento do corpo e dos seus elementos, controlándoo en situacións variadas.  

 Propoñer estruturas rítmicas sinxelas e seguilas corporalmente ou con instrumentos 

 Desprazarse e saltar, combinando estas habilidades e adaptándose á actividade. 

 Realizar xiros sinxelos sobre os eixos lonxitudinal e transversal.  

 Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles con certo control. 

 Utilizar os recursos expresivos do corpo, os obxectos e os materiais para a comunicación de certas mensaxes, individualmente e en 

grupo.  

 Manter unha predisposición positiva cara á práctica da actividade física, valorando os seus beneficios para a calidade de vida.  

 Participar en xogos e en actividades deportivas con coñecemento das normas, amosando unha actitude de aceptación cara ás 

demais persoas.  
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 Buscar información sobre xogos populares tradicionais galegos e practicalos.  

 

MÍNIMOS ESIXIBLES EN 5º e 6º DE EP 

 Axustar as accións do corpo aos cambios nas condicións da actividade, incidindo nos mecanismos de percepción, de decisión e de 

control motor.  

 Adaptar os desprazamentos, saltos e xiros a diferentes contornos.  

 Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles de maneira controlada nos xogos ou actividades motrices e deportivas que o 

requiran, axustándose a diferentes parámetros.  

 Axustar a actuación motriz ao coñecemento das propias posibilidades e limitacións corporais e de movemento.  

 Construír composicións grupais interaccionando coas demais persoas, utilizando os diferentes recursos e atendendo aos estímulos.  

 Identificar algunhas das relacións que se establecen entre a práctica correcta e habitual da actividade física e a mellora da saúde e 

da calidade de vida.  

 Actuar coordinada e cooperativamente coas persoas que compoñen o propio equipo, establecendo relacións construtivas e 

equilibradas.  

 Intentar resolver de forma crítica as situacións conflitivas que poidan xurdir nos xogos grupais.  

Coñecer, practicar e valorar xogos e deportes populares tradicionais de Galicia, interesándose pola súa conservación. 

 

AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Avaliamos a nosa programación e a nosa propia forma de avaliar, de modo que sexa unha programación flexible e dinámica, adaptandose 

á evolución do alumnado. 

Empregaremos os seguintes indicadores: 

 Desenvolvemento da programación: se deu tempo a ver todas unidades didácticas e os cambios previstos nas mesmas. 

 Dificultades atopadas. 

 Medidas correctoras empregadas e á súa eficacia. 
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 Relación axeitada entre obxectivos, contidos, criterios de avaliación es estándares de aprendizaxe. 

 Adecuación dos obxectivos e contidos ás necesidades reais. 

 Adecuación das medidas e metodoloxía coas necesidades reais do centro. 

Ademais algún outro aspecto que se debe valorar sería: 

 Organización e coordinación do equipo. Grao de definición. Distinción de responsabilidades. 

 Planificación das tarefas. Dotación de medios e tempos. Distribución de medios e tempos. Selección do modo de elaboración. 

 Participación. Ambiente de traballo e participación. Clima de consenso e aprobación de acordos. Implicación dos membros. Proceso 

de integración no traballo. Relación e implicación dos pais. Relación entre os alumnos, e entre os alumnos e os profesores/as. 

Revisemos algúns dos procedementos e instrumentos existentes para avaliar o proceso de ensinanza: 

 

Cuestionarios: 

- Aos alumnos/as. 

- Aos pais/nais. 

Intercambios orais: 

- Entrevista con alumnos/as. 

- Debates. 

- Entrevistas e reunións con pais/nais. 

Observador externo. 

Resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos/as. 
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