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1. Introdución

A área de matemáticas  engloba un compendio de contidos que axudan a interpretación da realidade e debe de
vincularse coa mesma, implicando o traballo e dominio do espazo,tempo, proporción así como a xestión e manexo da
información  e  inerpretación  dos   datos   así  coma  o  pensamento  computacional.Destaca  especialmente  o
desenvolvemento das competencias necsarias para a resolución de problemas  como eixo vertebrador da área ,e
intimamente resalcionados cons situacións cotiás.

Abordarase a materia dende unha perpectiva práctica, funcional e manipulativacun enfoque inclusivo e  destacando o
seu carácter instrumental co resto das materias.

Contará con 10 unidades didácticas, quedando distribuídas do xeito que establecemos no apartado correspondente.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Interpretar  situacións  da  vida  cotiá
p r o p o r c i o n a n d o  u n h a  r e p r e s e n t a c i ó n
matemática  destas  mediante  conceptos,
ferramentas  e  estratexias,  para  analizar  a
información máis relevante.

1-2-4 2 5 1-3 4

OBX2  -  Resolver  situacións  problematizadas,
aplicando  diferentes  técnicas,  estratexias  e
formas de razoamento, para explorar distintas
maneiras  de  proceder,  obter  solucións  e
asegurar a súa validez desde un punto de vista
formal e en relación co contexto exposto.

1-2 4-5 3

OBX3  -  Explorar,  formular  e  comprobar
conxecturas sinxelas ou formular problemas de
tipo matemático en situacións baseadas na vida
cotiá, de forma guiada, recoñecendo o valor do
razoamento e a argumentación, para contrastar
a  súa  val idez,  adquir ir  e  integrar  novo
coñecemento.

1 1-2 1-3-5 3

OBX4 -  Utilizar  o  pensamento  computacional,
organizando datos, descompoñendo en partes,
recoñecendo  patróns,  xenera l izando  e
interpretando,  modi f i cando  e  c reando
algoritmos de forma guiada, para modelizar e
automatizar situacións da vida cotiá.

1-2-3 1-3-5 3

OBX5 - Recoñecer e utilizar conexións entre as
diferentes  ideas  matemáticas,  así  como
identificar as matemáticas noutras áreas ou na
vida  cotiá,  interrelacionando  conceptos  e
procedementos,  para  interpretar  situacións  e
contextos diversos.

1-3 3-5 4 1

24/11/2022 13:45:53 Páxina 37de3



Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX6  -  Comunicar  e  representar,  de  forma
i n d i v i d u a l  e  c o l e c t i v a ,  c o n c e p t o s ,
procedementos  e  resultados  matemáticos,
utilizando  a  linguaxe  oral,  escrito,  gráfico,
multimodal  e  a  terminoloxía  matemática
apropiados, para dar significado e permanencia
ás ideas matemáticas.

1-3 2-4 1-5 3 4

OBX7  -  Desenvolver  destrezas  persoais  que
axuden a  identificar  e  xestionar  emocións  ao
enfrontarse a retos matemáticos, fomentando a
confianza nas propias posibilidades, aceptando
o erro como parte do proceso de aprendizaxe e
adaptándose ás  situacións de incerteza,  para
mellorar a perseveranza e gozar na aprendizaxe
das matemáticas.

5 1-4-5 2-3

OBX8  -  Desenvolver  destrezas  socia is ,
recoñecendo  e  respectando  as  emocións,  as
experiencias  das  e  dos  demais  e  o  valor  da
diversidade,  participando  activamente  en
equipos  de  traballo  heteroxéneos,  mixtos  e
diversos  con  roles  asignados,  para  construír
unha  identidade  positiva  como  estudante  de
matemáticas,  fomentar  o  benestar  persoal  e
crear relacións saudables.

5 3 3 1-3 2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XEs igual,pero no es lo mismo1 14
Abordarase a identificación,
descomposición, comparación , redondeo
de números ata 4 cifras e os números
ordinais.

9

XSúmate al consumo
responsable2 12

Traballarase o concepto da suma e a resta,
xunto coas súas propiedades e o algoritmo
de ambas.

9

XMultiplicamos3 24
 Abaordarase o concepto de multiplicación,
o coñecemento das táboas de multiplicar
ata o 9 e o traballo do algortimo, xunto
coas sçuas propiedades.

14

Dividir, repartir y  compartir X4 16
Nesta unidade tramos o concepto da
repartición asocaciado a  algoritmo da
diviisión e  situacións  no que implique a
aplicación destes contidos.

12

Aprendemos juntos X5 12
Unidade centrada no achegamento  aos
números racionais, vinculándoos co
concepto de división.

9

Las horas de sol X6 8Tratamento das diferentes medidas
temporais 9

XQue mides..... X7 18Tratamento das diferentes unidades e
magnitudes de medida. 12
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XDe un  vistazo8 12Achegamento a recollida de datos e
tratamento estatístico dos mesmos. 8

XCaminamos sin barreras9 12
Achegamento a conceptos básicos de
xeométría: rectas, ángulos, posicionamento
e relacións entre eles.

9

XFormas en la naturaleza10 12Tratarase as formas xeométricas básicas e
as súas caracateríscas 9

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Es igual,pero no es lo mismo

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.4 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Usar diferentes estratexias de resolución

CA1.5 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Resolución básica de problemas seguindo
un plan de acción.

CA1.8 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñecer a importancia das
matemáticas na vida cotiá.

TI 60

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

abordaxe dos retos matemáticos con
actitude positiva

CA1.2 - Interpretar, de forma verbal ou gráfica,
problemas da vida cotiá, comprendendo as
preguntas expostas a través de diferentes
estratexias ou ferramentas, incluídas as
tecnolóxicas.

Interpretara información e establecer
estratexias de resolución

CA1.3 - Producir representacións matemáticas a
través de esquemas ou diagramas que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

 Elaborar esquemas  representativos da
resolución de problemas sinxelos.

CA1.6 - Analizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma pautada.

Analizar conxecturas matemáticas de
xeito guiado.

CA1.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas no proceso de resolución de problemas.

Apoiarse no uso de ferramentas
tecnolóxicas  para  resolución de
problemas.

CA1.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Expresar os pasos dados na resolución de
problemas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Identificar as emocións  propias ante os
diferentes retos matemáticos

CA6.2 - Mostrar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

 Mostrar actitudes positivas ante novos
retos matemáticos t

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

aballar en equipo activa e
respectuosamente

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo

- Estratexias de cálculo e reconto sistemático e adaptación do cálculo ao tamaño dos números a partir da
manipulación e representación en situacións variadas e cotiás con cantidades ata o 9 999 con explicación,
comparación e reflexión sobre as estratexias e os procesos seguidos.

- Realización de series ascendentes e descendentes de números de forma manipulativa, simbólica e tecnolóxica
(calculadora) a partir dun número dado como introdución ao cálculo mental e a outras operacións, con valoración
do erro como unha oportunidade de aprendizaxe.

- Cantidade

- Identificación, lectura e escritura de números naturais ata o 9 999 en textos e contextos familiares e habituais.

- Composición, descomposición e recomposición manipulativa, gráfica e simbólica de números naturais ata 9 999
con investigación de propiedades e relacións, explicación do proceso e interpretación do valor posicional das cifras
(unidades, decenas, centenas e milleiros).

- Estimación razoada de cantidades ata o 9 999 e redondeo en problemas cotiáns mediante estratexias
diversificadas, descrición da idoneidade das solucións e aceptación do erro como parte do proceso de mellora.

- Sentido das operacións

- Estratexias de cálculo mental para resolver operacións de suma, resta, multiplicación (dobre, tripla) e división
(metade, terzo) en situacións habituais e significativas, con explicación dos procesos seguidos, aceptación dos
erros como unha oportunidade de aprendizaxe e como recurso para evitar a frustración.

- Resolución de problemas da vida cotiá que impliquen a comprensión da utilidade das sumas, restas e
multiplicacións, seguindo os procesos adecuados.

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración
e expresión da solución, verificación e interpretación en contexto dos resultados obtidos, expresión de forma
ordenada e nas unidades correctas con explicitación do proceso seguido.

- Formulación de problemas que se resolvan con sumas, restas ou multiplicacións baseados en situacións familiares
e cotiás.

- Estratexias e ferramentas de resolución de sumas, restas e multiplicacións de números naturais resoltas con
flexibilidade e sentido en situacións contextualizadas: propiedades das operacións.

- Estratexias manipulativas e gráficas para a comprensión da división como repartición, agrupamentos ou
fraccionamento en situacións de resolución de problemas en contextos reais, previas á utilización do algoritmo por
comparación dos procedementos.
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Contidos

- Construción manipulativa, gráfica e simbólica das táboas de multiplicar con base no número de veces, suma
repetida ou disposición en cuadrículas para facilitar o cálculo mental.

- Uso de calculadora como recurso para verificar os resultados de operacións realizadas en problemas, unha vez
establecida a idoneidade do proceso.

- Relacións

- Sistema de numeración de base dez para a comprensión do valor posicional das cifras dos números ata o 9 999, as
súas equivalencias e a súa aplicación nas relacións que xera nas operacións.

- Resolución de problemas cotiáns que impliquen a comparación e ordenación de números cardinais ata o 9 999 e
ordinais ata o 20º cun uso adecuado da simboloxía das relacións.

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre a suma e a resta, e entre a suma e a
multiplicación: aplicación en contextos cotiáns.

- Educación financeira

- Identificación e experimentación en problemas da vida cotiá que requiran administración do diñeiro, fomento do
aforro e do consumo responsable en contextos de xogo.

- Estimación do gasto que se vai realizar e das moedas e billetes necesarios para pagar en situacións de compra
simulada, contraste das estimacións e rectificación en función deses contrastes.

- Formulación e resolución de problemas, de maneira individual e en equipo, nos que sexa necesario o uso de
moedas e billetes, con verificación do resultado e aceptación da necesidade de rectificar en función do erro.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Recursos e estratexias para regular ou tolerar a frustración ante tarefas matemáticas: recoñecemento das
emocións implicadas e a súa expresión, relaxación para rebaixar a intensidade desas emocións, fixación de metas
e obxectivos realistas e conseguibles, autocontrol e adestramento positivo.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

2

Título da UDUD

Súmate al consumo responsable

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.4 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

 Comparar entre diferentes estratexias
para resolver un problema

CA1.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar os procesos e ideas matemáticas,
os pasos seguidos na resolución dun
problema

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter posibles solucións dun problema

TI 70

CA1.3 - Producir representacións matemáticas a
través de esquemas ou diagramas que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Producir representacións que axuden na
resolución dun problema.

CA4.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo así a autoconfianza.

Identificar as emocións propias ao
abordar novos retos matemáticos,

CA4.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

 Producir representacións matemáticas
que axuden na resolución dunha situación
problematizada.

CA4.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparar estratexias de resolución de
problemas

CA4.5 - Analizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma pautada.

Coñecer as conxecturas básicas  na
resolución dun problema.

CA4.6 - Automatizar situacións sinxelas da vida cotiá
que se realicen paso a paso ou sigan unha rutina
utilizando de forma pautada principios básicos do
pensamento computacional.

 Automatizar situacións sinxelas da vida
cotiá   representadas a través do
pensameno computacional.

CA4.8 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realizar conexións entre os
coñecementos matemáticos e os
coñecementos propios con axuda.

CA4.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Esplicar  o proceso de resolución dun
problema.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Identificar as emocións propias ao
abordar novos retos matemáticos,

CA6.2 - Mostrar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mostrar actitudes positivas ante novos
retos matemáticos

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo activa e
respectuosamente

CA6.5 - Analizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma pautada.

 Analizar conxecturas matemáticas
sinxelas con axuda
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos

CA6.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Usar unha linguaxe matemática sinxela
para explicar os procesos de resolución.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Estratexias de cálculo mental para resolver operacións de suma, resta, multiplicación (dobre, tripla) e división
(metade, terzo) en situacións habituais e significativas, con explicación dos procesos seguidos, aceptación dos
erros como unha oportunidade de aprendizaxe e como recurso para evitar a frustración.

- Resolución de problemas da vida cotiá que impliquen a comprensión da utilidade das sumas, restas e
multiplicacións, seguindo os procesos adecuados.

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración
e expresión da solución, verificación e interpretación en contexto dos resultados obtidos, expresión de forma
ordenada e nas unidades correctas con explicitación do proceso seguido.

- Formulación de problemas que se resolvan con sumas, restas ou multiplicacións baseados en situacións familiares
e cotiás.

- Estratexias e ferramentas de resolución de sumas, restas e multiplicacións de números naturais resoltas con
flexibilidade e sentido en situacións contextualizadas: propiedades das operacións.

- Uso de calculadora como recurso para verificar os resultados de operacións realizadas en problemas, unha vez
establecida a idoneidade do proceso.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre a suma e a resta, e entre a suma e a
multiplicación: aplicación en contextos cotiáns.

- Educación financeira

- Identificación e experimentación en problemas da vida cotiá que requiran administración do diñeiro, fomento do
aforro e do consumo responsable en contextos de xogo.

- Estimación do gasto que se vai realizar e das moedas e billetes necesarios para pagar en situacións de compra
simulada, contraste das estimacións e rectificación en función deses contrastes.

- Formulación e resolución de problemas, de maneira individual e en equipo, nos que sexa necesario o uso de
moedas e billetes, con verificación do resultado e aceptación da necesidade de rectificar en función do erro.

- Patróns

- Estratexias para a identificación, descrición verbal, representación e predición razoada de termos a partir das
regularidades nunha colección de números, figuras ou imaxes con anticipación ou extensión da secuencia.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá a partir dun proceso pautado de modelización con debuxos, esquemas,
diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para interpretar o enunciado, recoñecer os datos
útiles, elaborar e contrastar hipóteses, buscar o plan de acción, perseverar na solución, simbolizar e realizar os
cálculos, comprobar solucións e expresar clara e correctamente o resultado.

- Relacións e funcións
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Contidos

- Comparación entre expresións que inclúan obxectos, números, operacións e as súas propiedades, con explicación
das relacións de igualdade e desigualdade no contexto cotián e uso adecuado da simboloxía (=, ?, >,

- A igualdade como expresión dunha relación de equivalencia entre dous elementos, obtención de datos sinxelos
descoñecidos (representados por medio dun símbolo) ou compleción de datos en relacións de igualdade en xogos e
retos matemáticos, con persistencia na obtención, contraste e comprobación de que o dato obtido é correcto.

- Pensamento computacional

- Representación de situacións con secuencias de instrucións ou algoritmos sinxelos.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Recursos e estratexias para regular ou tolerar a frustración ante tarefas matemáticas: recoñecemento das
emocións implicadas e a súa expresión, relaxación para rebaixar a intensidade desas emocións, fixación de metas
e obxectivos realistas e conseguibles, autocontrol e adestramento positivo.

- Desenvolvemento da autonomía e coñecemento de estratexias para a toma de decisións en situacións de
resolución de problemas: ofrecendo alternativas, resolvendo retos, estimulando o razoamento e reforzando os
logros.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital, impreso e manipulativo como adestramento da perseveranza,
confianza nas propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

3

Título da UDUD

Multiplicamos

Duración

24

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 35

CA1.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

 Explicar o proceso de resolución dun
problema matemático.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Resolver problemas.

CA4.5 - Analizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma pautada.

Analizar, con axuda, conxecturas para a
resoluciñon de problemas

CA4.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar a resoluciñon dun problema.

TI 65

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Elixir actitudes positivas ante retos
matemáticos

CA1.3 - Producir representacións matemáticas a
través de esquemas ou diagramas que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

 Producir representacións matemáticas
para a resolución de problemas

CA1.4 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparar diferentes estratexias para  a
resolución de problemas con axuda.

CA1.8 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Recoñecer conexións entre os contidos
matemáticos e a vida cotiá.

CA4.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Realizar representacións matemáticas
para a resolución de problemas.

CA4.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparar, con axuda, as estratexias de
resolución de problemas.

CA4.6 - Automatizar situacións sinxelas da vida cotiá
que se realicen paso a paso ou sigan unha rutina
utilizando de forma pautada principios básicos do
pensamento computacional.

Automatizar situacións sinxelas a través
do pensamento computacional.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

 Identificar as emocións propias ao
abordar novos retos matemáticos,

CA6.2 - Mostrar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mostrar actitudes positivas ante novos
retos matemáticos

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo activa e
respectuosamente

CA6.5 - Analizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma pautada.

 Analizar conxecturas matemáticas
sinxelas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realizar conexións entre os elementos
matemáticos e as propias experiencias.

CA6.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar os procesos e ideas matemáticas,
os pasos seguidos na resolución dun
problema.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Estratexias de cálculo mental para resolver operacións de suma, resta, multiplicación (dobre, tripla) e división
(metade, terzo) en situacións habituais e significativas, con explicación dos procesos seguidos, aceptación dos
erros como unha oportunidade de aprendizaxe e como recurso para evitar a frustración.

- Resolución de problemas da vida cotiá que impliquen a comprensión da utilidade das sumas, restas e
multiplicacións, seguindo os procesos adecuados.

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración
e expresión da solución, verificación e interpretación en contexto dos resultados obtidos, expresión de forma
ordenada e nas unidades correctas con explicitación do proceso seguido.

- Formulación de problemas que se resolvan con sumas, restas ou multiplicacións baseados en situacións familiares
e cotiás.

- Estratexias e ferramentas de resolución de sumas, restas e multiplicacións de números naturais resoltas con
flexibilidade e sentido en situacións contextualizadas: propiedades das operacións.

- Construción manipulativa, gráfica e simbólica das táboas de multiplicar con base no número de veces, suma
repetida ou disposición en cuadrículas para facilitar o cálculo mental.

- Uso de calculadora como recurso para verificar os resultados de operacións realizadas en problemas, unha vez
establecida a idoneidade do proceso.

- Relacións

- Estratexias manipulativas e gráficas para establecer relacións entre a suma e a resta, e entre a suma e a
multiplicación: aplicación en contextos cotiáns.

- Patróns

- Estratexias para a identificación, descrición verbal, representación e predición razoada de termos a partir das
regularidades nunha colección de números, figuras ou imaxes con anticipación ou extensión da secuencia.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá a partir dun proceso pautado de modelización con debuxos, esquemas,
diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para interpretar o enunciado, recoñecer os datos
útiles, elaborar e contrastar hipóteses, buscar o plan de acción, perseverar na solución, simbolizar e realizar os
cálculos, comprobar solucións e expresar clara e correctamente o resultado.

- Relacións e funcións

- Comparación entre expresións que inclúan obxectos, números, operacións e as súas propiedades, con explicación
das relacións de igualdade e desigualdade no contexto cotián e uso adecuado da simboloxía (=, ?, >,

- A igualdade como expresión dunha relación de equivalencia entre dous elementos, obtención de datos sinxelos
descoñecidos (representados por medio dun símbolo) ou compleción de datos en relacións de igualdade en xogos e
retos matemáticos, con persistencia na obtención, contraste e comprobación de que o dato obtido é correcto.
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Contidos

- Pensamento computacional

- Crenzas, actitudes e emocións

- Recursos e estratexias para regular ou tolerar a frustración ante tarefas matemáticas: recoñecemento das
emocións implicadas e a súa expresión, relaxación para rebaixar a intensidade desas emocións, fixación de metas
e obxectivos realistas e conseguibles, autocontrol e adestramento positivo.

- Desenvolvemento da autonomía e coñecemento de estratexias para a toma de decisións en situacións de
resolución de problemas: ofrecendo alternativas, resolvendo retos, estimulando o razoamento e reforzando os
logros.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital, impreso e manipulativo como adestramento da perseveranza,
confianza nas propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

4

Título da UDUD

Dividir, repartir y  compartir

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar os procesos e ideas matemáticas,
os pasos seguidos na resolución dun
problema

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter posibles solucións dun problema.

CA4.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar os pasos seguidos para a
resolución de problemas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.1 - Elixir actitudes positivas ante retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

-Elixir actitudes positivas ante retos
matemáticos

CA1.4 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparar,  de maneira guiada,diferentes
estratexias para resolver un problema de
forma pautada.

CA4.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

 Producir representacións matemáticas,
para a resolución de problemas.

CA4.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparar entre diferentes estratexias,
con axuda.

CA4.6 - Automatizar situacións sinxelas da vida cotiá
que se realicen paso a paso ou sigan unha rutina
utilizando de forma pautada principios básicos do
pensamento computacional.

Automatizar situacións sinxelas da vida
cotiá a través do pensamento
computacional.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Identificar as emocións propias ao
abordar novos retos matemáticos

CA6.2 - Mostrar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mostrar actitudes positivas ante novos
retos matemáticos

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo activa e
respectuosamente

CA6.4 - Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas de traballo en equipo dirixidas
á consecución de obxectivos compartidos.

Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as
responsabilidades individuais

CA6.5 - Analizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma pautada.

Analizar conxecturas matemáticas
sinxelas, con axuda, que expliquen a
resloución de dituacións problemáticas.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Vincular os contidos matemáticos  con
coñecementos propios.

CA6.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar os pasos seguidos para a
reolución de problemas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Estratexias de cálculo mental para resolver operacións de suma, resta, multiplicación (dobre, tripla) e división
(metade, terzo) en situacións habituais e significativas, con explicación dos procesos seguidos, aceptación dos
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Contidos

- erros como unha oportunidade de aprendizaxe e como recurso para evitar a frustración.

- Resolución de problemas da vida cotiá que impliquen a comprensión da utilidade das sumas, restas e
multiplicacións, seguindo os procesos adecuados.

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración
e expresión da solución, verificación e interpretación en contexto dos resultados obtidos, expresión de forma
ordenada e nas unidades correctas con explicitación do proceso seguido.

- Estratexias manipulativas e gráficas para a comprensión da división como repartición, agrupamentos ou
fraccionamento en situacións de resolución de problemas en contextos reais, previas á utilización do algoritmo por
comparación dos procedementos.

- Uso de calculadora como recurso para verificar os resultados de operacións realizadas en problemas, unha vez
establecida a idoneidade do proceso.

- Patróns

- Estratexias para a identificación, descrición verbal, representación e predición razoada de termos a partir das
regularidades nunha colección de números, figuras ou imaxes con anticipación ou extensión da secuencia.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá a partir dun proceso pautado de modelización con debuxos, esquemas,
diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para interpretar o enunciado, recoñecer os datos
útiles, elaborar e contrastar hipóteses, buscar o plan de acción, perseverar na solución, simbolizar e realizar os
cálculos, comprobar solucións e expresar clara e correctamente o resultado.

- Relacións e funcións

- Comparación entre expresións que inclúan obxectos, números, operacións e as súas propiedades, con explicación
das relacións de igualdade e desigualdade no contexto cotián e uso adecuado da simboloxía (=, ?, >,

- Pensamento computacional

- Crenzas, actitudes e emocións

- Recursos e estratexias para regular ou tolerar a frustración ante tarefas matemáticas: recoñecemento das
emocións implicadas e a súa expresión, relaxación para rebaixar a intensidade desas emocións, fixación de metas
e obxectivos realistas e conseguibles, autocontrol e adestramento positivo.

- Desenvolvemento da autonomía e coñecemento de estratexias para a toma de decisións en situacións de
resolución de problemas: ofrecendo alternativas, resolvendo retos, estimulando o razoamento e reforzando os
logros.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital, impreso e manipulativo como adestramento da perseveranza,
confianza nas propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.
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Contidos

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

5

Título da UDUD

Aprendemos juntos

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Identificar as emocións propias ao
abordar novos retos matemáticos,

CA6.2 - Mostrar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mostrar actitudes positivas ante novos
retos matemáticos

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo activa e
respectuosamente

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Crenzas, actitudes e emocións

- Recursos e estratexias para regular ou tolerar a frustración ante tarefas matemáticas: recoñecemento das
emocións implicadas e a súa expresión, relaxación para rebaixar a intensidade desas emocións, fixación de metas
e obxectivos realistas e conseguibles, autocontrol e adestramento positivo.

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.
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Contidos

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

6

Título da UDUD

Las horas de sol

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.4 - Demostrar a corrección matemática das
solucións dun problema e a súa coherencia no
contexto exposto.

Demostrar a corrección das respostas
seguindo uns patróns establecidos.

CA2.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar os procesos seguidos  na
resolución de problemas.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Resolver  os problemas a través de
estratexias xa adquiridas.

TI 60

CA4.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparar, con axuda, os diferentes
procesos  de resolución de problemas.

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas no proceso de resolución de problemas.

 Empregar ferramentas tecnolóxicas para
a reslución de problemas.

CA4.8 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realizar, con axuda, conexións entre os
contidos e os coñecementos propios.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Identificar as emocións propias ao
abordar novos retos matemáticos,

CA6.2 - Mostrar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mostrar actitudes positivas ante novos
retos matemáticos

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo activa e
respectuosamente

CA6.7 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Interpretar situacións cotiás como
situacións matemáticas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Magnitude

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos elementos do medio (lonxitude, masa,
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Contidos

- capacidade, temperatura e tempos) mediante a observación da realidade próxima.

- Identificación, ordenación, clasificación e uso das unidades de medida do tempo (ano, estación, mes, semana, día,
hora e minuto) en situacións cotiás e da contorna, con determinación da duración dos períodos de tempo e a
medida máis adecuada.

- Lectura da hora en reloxos analóxicos e dixitais de forma contextualizada para planificar, regular, coñecer a
duración, inicio ou finalización dun suceso.

- Estimación e relacións

- Experimentación, comparación, ordenación, composición, descomposición e expresión das equivalencias entre
quilo, medio quilo e cuarto quilo ou entre litro, medio litro e cuarto litro.

- Estratexias de comparación e ordenación de medidas da mesma magnitude (km, m, cm, mm; kg, g; l, mes,
semana, día, hora, minuto) e aplicación de equivalencias entre unidades para resolver problemas da vida cotiá de
maneira individual e en equipo que impliquen a conversión en unidades máis pequenas.

- Utilización das medidas de tempo (minutos e segundos) na planificación do traballo, no relato das experiencias
persoais e na xestión das emocións: tempo de espera, tempo de calma, quendas de intervención¿

- Patróns

- Estratexias para a identificación, descrición verbal, representación e predición razoada de termos a partir das
regularidades nunha colección de números, figuras ou imaxes con anticipación ou extensión da secuencia.

- Relacións e funcións

- Crenzas, actitudes e emocións

- Recursos e estratexias para regular ou tolerar a frustración ante tarefas matemáticas: recoñecemento das
emocións implicadas e a súa expresión, relaxación para rebaixar a intensidade desas emocións, fixación de metas
e obxectivos realistas e conseguibles, autocontrol e adestramento positivo.

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

7

Título da UDUD

Que mides.....

Duración

18
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar os procesos e ideas matemáticas,
seguidos na resolución de problemas.

CA2.4 - Demostrar a corrección matemática das
solucións dun problema e a súa coherencia no
contexto exposto.

 Demostrar a corrección matemática das
solucións dun problema

CA2.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicación de maneira guiada, do
proceso de resolución.

TI 70

CA2.1 - Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas de traballo en equipo dirixidas
á consecución de obxectivos compartidos.

Desenvolver traballo coopertativo de
maneira activa.

CA2.2 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

 Comparar , con axuda, entre diferentes
estratexias para resolver un problema .

CA2.5 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realizar conexións entre os contidos e os
coñecementos  propios.

CA2.6 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Establecer conexiósn entre a realidade e
os contidos matemáticos.

CA2.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe.

Uso axeitado da linguaxe matemática.

CA4.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Realización de producións para a axuda a
resolución de problemas.

CA4.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparar, con axuda, estratexias de
resloución de  problemas.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter diferentes solucións a un problema
dado, con axuda.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

 Identificar as emocións propias ao
abordar novos retos matemáticos,

CA6.2 - Mostrar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mostrar actitudes positivas ante novos
retos matemáticos

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo activa e
respectuosamente
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas de traballo en equipo dirixidas
á consecución de obxectivos compartidos.

Participar de maneira activa no
desenvolvemento de traballo cooperativo.

CA6.6 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Realizar conexións , con axuda, entre os
contidos e os coñecementos propios.

CA6.7 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Identificar as conexións entre as
matemáticas e a visa cotiá,con guía.

CA6.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar os pasos seguidos para a
resolución de problemas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións

- Procesos na resolución de problemas: interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación de hipótese de resolución e proposta de plan, contraste de puntos de vista, simbolización, elaboración
e expresión da solución, verificación e interpretación en contexto dos resultados obtidos, expresión de forma
ordenada e nas unidades correctas con explicitación do proceso seguido.

- Magnitude

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos elementos do medio (lonxitude, masa,
capacidade, temperatura e tempos) mediante a observación da realidade próxima.

- Recoñecemento de unidades non convencionais e convencionais (km, m, cm, mm; kg, g; l) para realizar medicións
adecuadas en situacións cotiás.

- Medición

- Estratexias para realizar medicións con instrumentos e unidades non convencionais (repetición dunha unidade, uso
de cuadrículas e materiais manipulativos) e convencionais.

- Resolución de problemas, de forma individual e en equipo, que impliquen a realización de medicións convencionais
e non convencionais no contexto escolar: selección e uso do instrumento adecuado (regra, cinta métrica, balanzas,
reloxo analóxico e dixital), elección das unidades máis apropiadas, medición con precisión, contraste dos
resultados e expresión correcta das unidades, con control e explicación do proceso seguido.

- Estimación e relacións

- Experimentación, comparación, ordenación, composición, descomposición e expresión das equivalencias entre
quilo, medio quilo e cuarto quilo ou entre litro, medio litro e cuarto litro.

- Estratexias de comparación e ordenación de medidas da mesma magnitude (km, m, cm, mm; kg, g; l, mes,
semana, día, hora, minuto) e aplicación de equivalencias entre unidades para resolver problemas da vida cotiá de
maneira individual e en equipo que impliquen a conversión en unidades máis pequenas.

- Estratexias de estimación de medidas (de lonxitude, masa, capacidade, tempo e temperatura) por comparación
con unidades de medida coñecidas convencionais e non convencionais para aplicar en contextos habituais, con
contraste dos resultados e análises da desviación como parte do proceso de aprendizaxe.

- Relacións e funcións

- Comparación entre expresións que inclúan obxectos, números, operacións e as súas propiedades, con explicación
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Contidos

- das relacións de igualdade e desigualdade no contexto cotián e uso adecuado da simboloxía (=, ?, >,

- Pensamento computacional

- Crenzas, actitudes e emocións

- Recursos e estratexias para regular ou tolerar a frustración ante tarefas matemáticas: recoñecemento das
emocións implicadas e a súa expresión, relaxación para rebaixar a intensidade desas emocións, fixación de metas
e obxectivos realistas e conseguibles, autocontrol e adestramento positivo.

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os xogos matemáticos individuais en formato dixital, impreso e manipulativo como adestramento da perseveranza,
confianza nas propias posibilidades e a superación persoal.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

8

Título da UDUD

De un  vistazo

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 35

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Identificar as estratexias para a
resolución de problemas.

CA4.5 - Analizar conxecturas matemáticas sinxelas
investigando patróns, propiedades e relacións de
forma pautada.

Analizar,con axuda, diversas conxecturas
matemáticas.

CA5.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparar con axuda diferentes
estratexias de resolución de problemas.

CA5.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Resolver problemas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 65

CA4.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Realizar reproducións que axuden a
resolución dun problema.

CA4.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparar, con axuda, as diferentes
estratexias de resolución de problemas.

CA4.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Usar a linguaxe matemática para explicar
os procesos  de resolución.

CA5.1 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

 Traballar en equipo activa e
respectuosamente

CA5.2 - Interpretar, de forma verbal ou gráfica,
problemas da vida cotiá, comprendendo as
preguntas expostas a través de diferentes
estratexias ou ferramentas, incluídas as
tecnolóxicas.

Interpretar e comprender diferentes
problemas da vida cotiá.

CA5.5 - Dar exemplos de problemas sobre situacións
cotiás que se resolven matematicamente.

Exemplificar con situacións  cotiás.

CA5.6 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Interpretar situacións cotiás e establecer
conexións entre elas.

CA5.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe.

Usar de maneira axeitada a linguaxe
matemática.

CA5.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar o procedemento de resolución.

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

 Identificar as emocións propias ao
abordar novos retos matemáticos

CA6.2 - Mostrar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mostrar actitudes positivas ante novos
retos matemáticos

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo activa e
respectuosamente.

CA6.4 - Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas de traballo en equipo dirixidas
á consecución de obxectivos compartidos.

Participar de maneira activa nos equipos
cooperativos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá a partir dun proceso pautado de modelización con debuxos, esquemas,
diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para interpretar o enunciado, recoñecer os datos
útiles, elaborar e contrastar hipóteses, buscar o plan de acción, perseverar na solución, simbolizar e realizar os
cálculos, comprobar solucións e expresar clara e correctamente o resultado.

- Organización e análise de datos

- Estratexias guiadas de recollida e reconto de datos cualitativos ou cuantitativos discretos da vida cotiá, análise,
clasificación e organización destes, interpretación da frecuencia absoluta e representación con gráficas sinxelas
para comunicalos: pictogramas, gráficas de barras e histogramas.

- Extracción e interpretación de información relacionada co contexto familiar e próximo a través da lectura individual
e en equipos de gráficos estatísticos (pictogramas, diagramas de barras, histogramas); uso desa información na
resolución de problemas.

- Formulación en equipo, a partir de modelos, de problemas relacionados co contexto próximo nos que interveña a
lectura, interpretación ou representación de gráficas e táboas de datos.

- Incerteza

- Utilización de expresións como seguro, posible e imposible na valoración de resultados de experiencias lúdicas ou
cotiás nas que intervén o azar.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Recursos e estratexias para regular ou tolerar a frustración ante tarefas matemáticas: recoñecemento das
emocións implicadas e a súa expresión, relaxación para rebaixar a intensidade desas emocións, fixación de metas
e obxectivos realistas e conseguibles, autocontrol e adestramento positivo.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

9

Título da UDUD

Caminamos sin barreras

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA3.8 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar os procesos seguidos na
resolución  con axuda.

CA4.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Realizar represantacións que apoien a
resolución do problema.

CA4.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Resolver a través do uso de   estratexias
adquiridas.

TI 70

CA2.4 - Demostrar a corrección matemática das
solucións dun problema e a súa coherencia no
contexto exposto.

Demostrar, con axuda. a veracidade das
respostas estabecidas.

CA2.5 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Conectar os contidos propios cos contidos
matemáticos

CA2.6 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Comprender a vinculaciñon entre a vida
cotiá e situaciñosn matemáticas.

CA2.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe.

Usar de maneira axeitada o vocabulario
matemático

CA3.2 - Producir representacións matemáticas, a
través de esquemas ou diagramas, que axuden na
resolución dunha situación problematizada.

Apoiar a resolución de problemas  co
trazado  representacións.

CA3.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comoparar, con axuda, resolución de
problemas.

CA3.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo un vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe

Comprender mensaxes matemáticas da
vida cotiá.

CA4.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparar, con axuda, estratexias de
resolución.

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas no proceso de resolución de problemas.

Usar ferramentas tecnolóxicas para
resolución de problemas.

CA4.8 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Establecer, con axuda, relacións entre a
vida cotiá e as situaciósn problemáticas.

CA4.9 - Explicar os procesos e ideas matemáticas, os
pasos seguidos na resolución dun problema ou os
resultados obtidos utilizando unha linguaxe
matemática sinxela en diferentes formatos.

Explicar procesos de resolución de
problemas.

CA5.1 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo activa e
respectuosamente
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.2 - Interpretar, de forma verbal ou gráfica,
problemas da vida cotiá, comprendendo as
preguntas expostas a través de diferentes
estratexias ou ferramentas, incluídas as
tecnolóxicas.

Interpretar probleams da vidacotiá

CA5.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparar, con axuda diferentes
estratexias de resolución

CA5.4 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Resolver problemas a través dunha
estratexia adquirida.

CA5.5 - Dar exemplos de problemas sobre situacións
cotiás que se resolven matematicamente.

Identificar situacións matemáticas na vida
cotiá.

CA5.6 - Interpretar situacións en contextos diversos
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Intepretar a vidá cotiá  vinciulada con
contextos matemáticos.

CA5.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe.

Usar axeitadamente a linguaxe
matemática

CA6.1 - Identificar as emocións propias ao abordar
novos retos matemáticos, pedindo axuda só cando
sexa necesario e desenvolvendo a autoconfianza.

Identificar as emocións propias ao
abordar novos retos matemáticos

CA6.2 - Mostrar actitudes positivas ante novos retos
matemáticos tales como o esforzo e a flexibilidade,
valorando o erro como unha oportunidade de
aprendizaxe.

Mostrar actitudes positivas ante novos
retos matemáticos

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo activa e
respectuosamente

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Magnitude

- Identificación, ordenación, clasificación e uso das unidades de medida do tempo (ano, estación, mes, semana, día,
hora e minuto) en situacións cotiás e da contorna, con determinación da duración dos períodos de tempo e a
medida máis adecuada.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Interpretación e elaboración de mensaxes e descricións que supoñan a identificación e clasificación de figuras
xeométricas (triángulos, cuadriláteros, círculos), dos seus elementos (lados, vértices, ángulos) e propiedades en
obxectos e imaxes da súa contorna.

- Identificación e clasificación de corpos xeométricos (cubos, prismas e pirámides) en obxectos e imaxes da súa
contorna, explicación do proceso seguido e demostrando curiosidade por descubrir relacións.

- Exploración individual e en equipo de propiedades de figuras xeométricas de dúas e tres dimensións mediante
materiais manipulables (cuadrículas, xeoplanos, policubos, bloques xeométricos, organicubos, katamino,
crebacabezas xeométricos, tangram¿) para buscar regularidades, comparalas e clasificalas con criterios sinxelos
con explicación do proceso.
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Contidos

- Estratexias e técnicas de construción de figuras xeométricas de dúas dimensións por composición e
descomposición, mediante materiais manipulables e a regra, con explicación do proceso.

- Localización e sistemas de representación.

- Interpretación, descrición e representación da posición relativa de obxectos no espazo con vocabulario xeométrico
adecuado (paralelo, perpendicular, oblicuo, dereita, esquerda).

- Descrición verbal e interpretación de información sobre movementos de obxectos e outros elementos do contexto,
con relación a un mesmo ou a outros puntos de referencia con vocabulario xeométrico adecuado.

- Interpretación, descrición e elaboración de itinerarios en planos e maquetas sinxelas en soportes físicos a partir do
espazo vivenciado e representación con estratexias persoais e contrastadas en equipo.

- Movementos e transformacións

- Identificación de figuras mediante simetrías en situacións da vida cotiá.

- Xeración de figuras a partir de simetrías dun patrón inicial.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Resolución e formulación de problemas da vida cotiá que impliquen o uso de estratexias variadas para o cálculo de
perímetros de figuras planas, contraste de estratexias e resultados.

- Recoñecemento de relacións xeométricas na linguaxe oral e escrita, contextos lúdicos, artísticos, científicos,
técnicos e en calquera outro ámbito da vida cotiá.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá a partir dun proceso pautado de modelización con debuxos, esquemas,
diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para interpretar o enunciado, recoñecer os datos
útiles, elaborar e contrastar hipóteses, buscar o plan de acción, perseverar na solución, simbolizar e realizar os
cálculos, comprobar solucións e expresar clara e correctamente o resultado.

- Relacións e funcións

- A igualdade como expresión dunha relación de equivalencia entre dous elementos, obtención de datos sinxelos
descoñecidos (representados por medio dun símbolo) ou compleción de datos en relacións de igualdade en xogos e
retos matemáticos, con persistencia na obtención, contraste e comprobación de que o dato obtido é correcto.

- Pensamento computacional

- Interpretación de algoritmos sinxelos en situacións cotiás (rutinas diarias, instrucións por pasos ou fases
ordenadas) mediante estratexias sinxelas persoais ou modeladas.

- Organización e análise de datos

- Estratexias guiadas de recollida e reconto de datos cualitativos ou cuantitativos discretos da vida cotiá, análise,
clasificación e organización destes, interpretación da frecuencia absoluta e representación con gráficas sinxelas
para comunicalos: pictogramas, gráficas de barras e histogramas.

- Extracción e interpretación de información relacionada co contexto familiar e próximo a través da lectura individual
e en equipos de gráficos estatísticos (pictogramas, diagramas de barras, histogramas); uso desa información na
resolución de problemas.

- Formulación en equipo, a partir de modelos, de problemas relacionados co contexto próximo nos que interveña a
lectura, interpretación ou representación de gráficas e táboas de datos.

- Incerteza

- Utilización de expresións como seguro, posible e imposible na valoración de resultados de experiencias lúdicas ou
cotiás nas que intervén o azar.

- Crenzas, actitudes e emocións
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Contidos

- Recursos e estratexias para regular ou tolerar a frustración ante tarefas matemáticas: recoñecemento das
emocións implicadas e a súa expresión, relaxación para rebaixar a intensidade desas emocións, fixación de metas
e obxectivos realistas e conseguibles, autocontrol e adestramento positivo.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

10

Título da UDUD

Formas en la naturaleza

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA2.3 - Obter posibles solucións dun problema
seguindo algunha estratexia coñecida.

Obter diferentes  solucións para un
problea dado.

CA4.3 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Compara, con axuda, as diferentes
estratexias matemáticas de resolución de
problemas.

TI 70

CA2.2 - Comparar entre diferentes estratexias para
resolver un problema de forma pautada.

Comparr, con axuda , as diferntes
estratexias de resolución

CA3.1 - Participar na repartición de tarefas,
asumindo e respectando as responsabilidades
individuais asignadas e empregando estratexias
cooperativas sinxelas de traballo en equipo dirixidas
á consecución de obxectivos compartidos.

Traballar de maneira activa nod
esenvolvementos dos grupos
cooperativos.

CA3.4 - Automatizar situacións sinxelas da vida cotiá
que se realicen paso a paso ou sigan unha rutina
utilizando de forma pautada principios básicos do
pensamento computacional.

 Automatizar situacións sinxelas a través
do peonsamento computacional.

CA3.5 - Realizar conexións entre os diferentes
elementos matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias propios.

Vincular os pensamentos e contidos
propios cos contidos matemáticos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.6 - Interpretar situacións en contextos diversos,
recoñecendo as conexións entre as matemáticas e a
vida cotiá.

Vincular diversas situaciñons cotiás coas
matemáticas

CA3.7 - Recoñecer a linguaxe matemática sinxela
presente na vida cotiá en diferentes formatos,
adquirindo un vocabulario específico básico e
mostrando a comprensión da mensaxe

Usar de maneira axeitada o vocabulario
matemático.

CA6.3 - Traballar en equipo activa e
respectuosamente comunicándose adecuadamente,
respectando a diversidade do grupo e establecendo
relacións saudables baseadas no respecto, a
igualdade e a resolución pacífica de conflitos.

Traballar en equipo activa e
respectuosamente.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Magnitude

- Identificación e exemplificación de características mensurables dos elementos do medio (lonxitude, masa,
capacidade, temperatura e tempos) mediante a observación da realidade próxima.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións

- Interpretación e elaboración de mensaxes e descricións que supoñan a identificación e clasificación de figuras
xeométricas (triángulos, cuadriláteros, círculos), dos seus elementos (lados, vértices, ángulos) e propiedades en
obxectos e imaxes da súa contorna.

- Identificación e clasificación de corpos xeométricos (cubos, prismas e pirámides) en obxectos e imaxes da súa
contorna, explicación do proceso seguido e demostrando curiosidade por descubrir relacións.

- Exploración individual e en equipo de propiedades de figuras xeométricas de dúas e tres dimensións mediante
materiais manipulables (cuadrículas, xeoplanos, policubos, bloques xeométricos, organicubos, katamino,
crebacabezas xeométricos, tangram¿) para buscar regularidades, comparalas e clasificalas con criterios sinxelos
con explicación do proceso.

- Estratexias e técnicas de construción de figuras xeométricas de dúas dimensións por composición e
descomposición, mediante materiais manipulables e a regra, con explicación do proceso.

- Localización e sistemas de representación.

- Interpretación, descrición e representación da posición relativa de obxectos no espazo con vocabulario xeométrico
adecuado (paralelo, perpendicular, oblicuo, dereita, esquerda).

- Descrición verbal e interpretación de información sobre movementos de obxectos e outros elementos do contexto,
con relación a un mesmo ou a outros puntos de referencia con vocabulario xeométrico adecuado.

- Movementos e transformacións

- Identificación de figuras mediante simetrías en situacións da vida cotiá.

- Xeración de figuras a partir de simetrías dun patrón inicial.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica

- Resolución e formulación de problemas da vida cotiá que impliquen o uso de estratexias variadas para o cálculo de
perímetros de figuras planas, contraste de estratexias e resultados.

- Recoñecemento de relacións xeométricas na linguaxe oral e escrita, contextos lúdicos, artísticos, científicos,
técnicos e en calquera outro ámbito da vida cotiá.

- Patróns
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Contidos

- Estratexias para a identificación, descrición verbal, representación e predición razoada de termos a partir das
regularidades nunha colección de números, figuras ou imaxes con anticipación ou extensión da secuencia.

- Modelo matemático

- Resolución de problemas da vida cotiá a partir dun proceso pautado de modelización con debuxos, esquemas,
diagramas, manipulables, dramatizacións, guión de preguntas para interpretar o enunciado, recoñecer os datos
útiles, elaborar e contrastar hipóteses, buscar o plan de acción, perseverar na solución, simbolizar e realizar os
cálculos, comprobar solucións e expresar clara e correctamente o resultado.

- Relacións e funcións

- A igualdade como expresión dunha relación de equivalencia entre dous elementos, obtención de datos sinxelos
descoñecidos (representados por medio dun símbolo) ou compleción de datos en relacións de igualdade en xogos e
retos matemáticos, con persistencia na obtención, contraste e comprobación de que o dato obtido é correcto.

- Pensamento computacional

- Interpretación de algoritmos sinxelos en situacións cotiás (rutinas diarias, instrucións por pasos ou fases
ordenadas) mediante estratexias sinxelas persoais ou modeladas.

- Crenzas, actitudes e emocións

- Recursos e estratexias para regular ou tolerar a frustración ante tarefas matemáticas: recoñecemento das
emocións implicadas e a súa expresión, relaxación para rebaixar a intensidade desas emocións, fixación de metas
e obxectivos realistas e conseguibles, autocontrol e adestramento positivo.

- Realización de investigacións matemáticas individuais e en equipo como estratexia para fomentar a curiosidade, o
interese e a iniciativa na súa aprendizaxe.

- Os enigmas, adiviñas, procuras de pistas, xeroglíficos, codificación, pasatempos e retos matemáticos para
incrementar a creatividade, curiosidade e gusto polas matemáticas.

- Presentación limpa, clara e ordenada do traballo matemático que permita revisar e compartir o realizado.

- Traballo en equipos: inclusión, respecto e diversidade

- Identificación de actitudes non inclusivas e discriminatorias durante a realización das tarefas matemáticas en
equipo, cunha actitude crítica cara a estas, ademais de sensibilidade e respecto polas diferenzas.

- Os equipos colaborativos e cooperativos para clarificar tarefas, debater propostas, chegar a acordos, contrastar
opcións, revisar e analizar producións: escoita e participación activa, responsabilidade individual, interdependencia
positiva, respecto polas contribucións de todas as persoas membros do equipo.

- Estratexias guiadas de planificación, control e organización do traballo en equipos para xestionar o tempo, a
realización das tarefas, a repartición equitativa e rotatorio de roles en interacción simultánea.

- Recoñecemento e comprensión das emocións e experiencias das e dos demais ante as matemáticas.

- Recoñecemento das contribucións de mulleres e homes en matemáticas e a súa achega a diversos ámbitos do
saber como mecanismo de construción dunha identidade positiva propia.

4.1. Concrecións metodolóxicas

ë imprescindible vincular a realidade cotiá e sitacións provocadoras, motivantes para o alumndao coa concepción
matemática.

O enfoque globalizador e activo vai responder mellor á diversidade da aula contemplada dende unha perspectiva
socioemocional  e  de  xénero;  así  axudámoslle  a  aumentar  a  súa autoconfianza e  perseveranza.  Van aparecer
momentos de bloqueo e estrés, sabémolo; buscamos xustamente que o noso alumnado aprenda a manexalos e
manteña unha actitude positiva, crítica e creativa valorando o erro como fonte de aprendizaxe.
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A interacción é fundamental na aprendizaxe das matemáticas. As estruturas, estratexias e dinámicas de aprendizaxe
cooperativa propician a resolución conxunta de tarefas e problemas, potencian a atención á diversidade, a inclusión,
a igualdade e, en definitiva, a convivencia. As propostas en equipo brindan a oportunidade de intercambio entre o
alumnado, permiten a diversidade de ideas e propostas, favorecen clarificar tarefas, discutir plans, chegar a acordos
e consensos, analizar producións... Promoven reflexionar e compartir diferentes maneiras de resolver permitindo
aproximarse cada vez máis a un proceso eficaz.

A vivencia,  manipulación,  representación e abstracción son procesos imprescindibles en calquera situación de
aprendizaxe.

A resolución de problemas  xunto ás destrezas emocionais van da man en cada unidade. O problema representa un
desafío para o alumnado, permite que faga uso dos seus coñecementos previos, que incorpore datos de outras áreas,
que elabore novos coñecementos ou modifique os adquiridos. O problema supón comprometerse cunha solución,
tomar decisións, indagar, explorar, analizar, seleccionar procedementos adecuados, sentir satisfacción por chegar a
resultados. Implica procesos variados de interpretación e representación da situación, determinación de datos útiles,
formulación  de  hipóteses  de  resolución  e  proposta  de  plan,  contraste  e  argumentación  de  puntos  de  vista,
simbolización, elaboración e expresión da solución, verificación e idoneidade dos resultados obtidos, e interpretación
en contexto, expresión de forma ordenada e explicación do proceso seguido. Na resolución de problemas teñen lugar
a lectura, reflexión, planificación, establecemento de estratexias, revisión, comunicación, xustificación e modificación
de plan se cumprise. A resolución de problemas permítelle ao alumnado planificar o proceso realizando preguntas
apropiadas tales como: que quero descubrir?, que sei ?, que hipótese fago?, como podo facer para descubrir o que
desexo?, os resultados relaciónanse coas hipóteses?, está ben expresado o resultado?, ten sentido a solución?,
podería telo resolto doutro xeito?, podo aplicar o proceso a problemas similares? Na resolución de problemas entran
en xogo unha serie de aspectos metacognitivos e emocionais: autorregulación do proceso, expresión, xestión e
autocontrol emocional que non podemos esquecer.

O profesorado vai ser mediador e guía e permitiralle ao alumnado explorar e investigar, fomentando a interacción
coas  compañeiras  e  cos  compañeiros,  así  como  o  enfrontamento  dos  retos  sen  ansiedade.  Facilitará  o
desenvolvemento competencial do alumnado atendendo á diversidade e personalizando os procesos de construción
de aprendizaxe. A situacións propostas a exploración e o xogo que espertan sempre o interese do alumnado.

Máis alá da planificación dos tempos, espazos, agrupamentos e outros recursos iniciais, o profesorado, na interacción
co grupo adapta cada un destes elementos segundo se requira na dinámica da aula ampliando ou modificando
tempos necesarios para investigar, tentar estratexias, equivocarse, volver tentar, contrastar, validar procesos e
aplicar a nova aprendizaxe a outras situacións contextualizadas.

É moi importante ir fixando uns hábitos de traballo

Os grupos de traballo en equipos serán heteroxéneos, mixtos e diversos. Aplicaranse dinámicas para a mellora do
ambiente de clase e a cohesión de grupo e periodicamente actividades relacionadas coa valoración do funcionamento
dos equipos, a rotación de cargos, a elaboración e revisións dos plans de grupo ou cadernos de equipo, etc.

a) Organización dos espazos e recursos

Aula

Necesitamos dotar á aula dun espazo (andeis, mesas ...) no que poidamos expoñer e gardar os materias necesarios e
accesibles ao alumando.

Precisaremos un espazo na parede á altura do alumnado,  para representar  de xeito gráfico,  grande,  visible  e
accesible para todas e todos e dun reloxo/cronómetro dixital para que aprendamos a organizarnos no tempo.

Agrupamentos.

A aula estará organizada para o traballo en equipo coas mesas colocadas en grupos de catro.

b) Organización dos tempos e secuencia proposta

Lentamente e de forma progresiva imos creando situacións que lle permitan ao alumnado organizar e controlar as

24/11/2022 13:45:55 Páxina 37de30



súas tarefas con maior autonomía. Buscamos unha secuencia de actividades  e unha temporalización das mesmas
que permita facer partícipe ao alumnado das decisións relativas ao tempo e no que  adaptamos estratexias e
recursos de cada unha das tarefas, que ten en conta tanto o conxunto do grupo como os alumnos e alumnas que
requiran unha atención específica. Clarificarase de xeito visual e gráfico como se van realizar as actividades e a
forma de organizarse  para saber que facer antes e despois, como desenvolverse no espazo libremente, respectando
o traballo e as decisións das e dos demais, e onde atopar o material  que cada actividade esixe.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Material manipulativo convencional: tangram, policubos, regletas, base dez, bloques lóxicos, pezas de construción,
corpos xeométricos,

Material manipulativo non convencional:tapóns, pedras, paos, follas...

Material de medidas convencionais: balanzas, básculas, pesas, metros, cintas métricas, recipientes de capacidade,
reloxos analóxicos, dixitais e de area.

Cartos: moedas e billetes.

 Recursos tecnolóxicos e dixitais: calculadora, robot, tablet...

Cuadernos do alumnado.

Libro de texto

Fichas elaboradas para traballo dos contidos

O currículo da área de matemáticas fai  numerosas referencias á manipulación e ao emprego de material  para
favorecer a comprensión dos distintos contidos que veñen reflectidos nel, polo tanto, o propio texto xa nos dá unha
idea dos que deben ser empregados.

Nesta programación formúlase  a clasificación anterior que pretende organizar os distintos recursos e materiais que
empregaremos,  se  ben  non  pode  ser  considerada  unha  lista  pechada,  xa  que  ao  longo  do  curso  poden  ser
incorporados outros recursos ou materiais que faciliten a aprendizaxe.

É preciso puntualizar  que o emprego de material  non é un fin  en si  mesmo e non garante a  consecución dos
obxectivos, esixe dunha planificación e secuenciación ás que xa se fixo referencia no apartado anterior.

O emprego do material require dunhas pautas para o seu uso e conservación, deberán ser asumidas e respectadas
por todo o alumnado e o seu cumprimento será responsabilidade individual de cada persoa, se ben o reparto e
recollida do mesmo estará incluído dentro dos roles dos equipos de traballo.

A distribución e colocación do material na aula favorecerá a accesibilidade para todo o alumnado, de tal xeito que lle
resulte sinxelo collelo cando sexa necesario.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación é un proceso de toma de decisións durante o cal se recolle información, debe formar parte dos procesos
de aprendizaxe e ensino e ser reguladora e autorreguladora da aprendizaxe.

Neste senso a avaliación inicial debe recoller información relevante do alumnado para poder axustar e desenvolver a
programación acorde coas súas características, unha aprendizaxe matemática significativa e unha contribución
adecuada  ao  desenvolvemento  das  competencias.  Nesta  área,  esta  avaliación  inicial  deberá  permitir  obter
información sobre o desenvolvemento da capacidade do alumnado para actuar en situacións matemáticas diversas
poñendo en funcionamento coñecementos, habilidades, destrezas, valores e actitudes.

A avaliación inicial debe ter dous grandes momentos: un a comezo de curso e outro ao comezo de cada unidade.

Ao  comezo  de  curso  é  moi  importante  para  definir  cal  será  o  proceso  educativo  que  programaremos  e
desenvolveremos nesa aula en concreto. A recollida de información é un paso fundamental, pois, en función deses
datos tomaranse unhas decisións ou outras.

Cómpre saber que sabe e sabe facer o alumnado, mais tamén a súa motivación,  a atención, os  intereses,  o estilo de
aprendizaxe, o modo de aproximación aos recursos, as emocións ante as matemáticas, como traballa en equipo
(aceptación de roles, participación, responsabilidade, resolución de conflitos, ...).

Así, a avaliación inicial ao comezo de curso terá unhas funcións concretas:

- Achegar información sobre o contexto escolar do grupo: profesorado, recursos, posibilidades de interacción con
otros grupos, coordinación, medidas de atención, métodos,...

- Obter datos relacionados co entorno socio-familiar do alumnado que poidan incidir no seu desenvolvemento escolar.

- Definir concretamente a intervención educativa a desenvolver priorizando aqueles aspectos que se amosaron
deficitarios

- Concretar estratexias de aprendizaxe que permitan unha intervención máis eficaz, ademais de servir de referente
para contrastar os avances que se vaian obtendo ao longo dos procesos de aprendizaxe e ensino desenvolvidos.

Ao comezo de cada unidade ou proposta de traballo haberá de realizarse unha avaliación inicial durante a cal serán
detectadas as ideas, as crenzas, as actitudes, os coñecementos, o control dos procesos matemáticos previos, ... de
cara a establecer un adecuado proceso de aprendizaxe significativa.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

9

UD 2

9

UD 3

14

UD 4

12

UD 5

9

UD 6

9

UD 7

12

UD 8

8

UD 9

9

UD 10

9

Proba
escrita 40 30 35 40 0 40 30 35 30 30

Táboa de
indicadores 60 70 65 60 100 60 70 65 70 70

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Proba
escrita 31

Táboa de
indicadores 69

  A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes o grao de adquisición das
competencias, o logro dos obxectivos da etapa e os criterios de avaliación. No caso de alumnado con adaptación
curricular, os referentes serán os incluídos na devandita adaptación.

No tocante á calificación dos trimestres, a nota extraerase da media ponderada obtida entre as calificacións das
Unidades didácticas que compoñen o trimestre. Para calificar cada Unidade didáctica, utilizaremos diferentes táboas
de indicadores.  Para  cubrilas,  empregaremos instrumentos  de  avaliación  como portfolios,  traballos  en  grupo,
individuais,, de proxectos...

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Dado que se trata dun currículo competencial e tendo en conta que os obxectivos de área se traballan en todas as
avaliacións parciais, a recuperación se integrará na avaliación seguinte. Os instrumentos de avaliación empregados
para avaliar os obxectivos de área a través dos criterios de avaliación suporán o emprego de contidos traballados nas
avaliacións previas.

Asemade, se a valoración dos criterios de cualificación se basea en determinados instrumentos, a recuperación dos
obxectivos de área non acadados será avaliado a través do mesmo tipo de instrumentos de avaliación usados na
avaliación suspensa. No caso de alumnado con medidas de atención á diversidade, os instrumentos adaptaranse ás
súas características.

Actualizarase  a  cualificación   no  momento  en  que o  alumnado recupere,  dado que se  trata  dunha avaliación
progresiva nun currículo en espiral.

6. Medidas de atención á diversidade

En canto ás medidas de atención á diversidade, debemos ter en conta á hora de levar a cabo esta programación  o
establecido  na Orde do 8 de setembro de 2021  contemplando s medida ordinarias, ou extraordinarias, segundo
corresponda.

Así, entre as medidas ordinarias hai que ter en conta á adecuación desta programación ás características do centro e
do alumnado. Por outro lado, levaranse a cabo reforzos educativos con aquel profesorado con dispoñibilidade horaria,
ademais de programas de habilidades sociais para traballar a autoestima ou a empatía, o que facilitará o traballo en
equipo. Por último, en canto as medidas ordinarias hai que destacar o programa de enriquecemento curricular para
aquel alumnado con altas capacidades.

Por outra banda, entre as medidas extraordinarias podemos atopar: , apoio do profesorado especialista en pedagoxía
terapéutica ou audición e linguaxe e pedagoxía terapeuta.

Tendo en conta esta información sobre as medidas de atención á diversidade, levaranse a cabo aquelas que se
correspondan coa diversidade da aula, como poden ser as seguintes:

- Mellorar os hábitos de estudio e as técnicas de aprendizaxe do alumnado, potenciando a adquisición das
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competencias a través da realización de esquemas, mapas conceptuais, claves dicotómicas, resumos, etc.

- Desenvolver as capacidades do alumnado tendo en conta as súas características e circunstancias familiares, como
poden ser: a adaptación de medios, o uso da axenda escolar, adaptación dos tempos na realización de probas ou
tarefas, uso de imaxes, aplicacións dixitais...

- Realizar actividades de reforzo para aquel alumnado que non conseguiu adquirir os contidos traballados, como
poden ser o uso de imaxes ou apoios visuais.

- Deseñar actividades de ampliación para aquel alumnado que xa adquiriu os contidos, a través da relación de tarefas
de aprendizaxe integradas que aborden contidos de outras materias, afondando nos coñecementos adquiridos.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade X X X X X X X X

ET.6 - Fomento do espírito
científico X X X X X X X X

ET.7 - Espírito de
emprendemento X X

ET.8 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X X X X X

ET.9 - Educación para a  paz X X X X

ET.10 - Esducación  para o
consumo responsables e
desenvolvemento sostible.

X X X

ET.11 - Educación  para a
saúde incluída a afectivo -
sexual

X X

UD 9 UD 10

ET.1 - Comprensión lectora X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X

ET.4 - Competencia dixital X X

24/11/2022 13:46:01 Páxina 37de34



UD 9 UD 10

ET.5 - Fomento da
creatividade X X

ET.6 - Fomento do espírito
científico X X

ET.7 - Espírito de
emprendemento X

ET.8 - Igualdade entre homes
e mulleres X X

ET.9 - Educación para a  paz

ET.10 - Esducación  para o
consumo responsables e
desenvolvemento sostible.
ET.11 - Educación  para a
saúde incluída a afectivo -
sexual

Observacións:
As unidades didácticas formuladas van máis aló dunha secuenciación de contidos matemáticos, recollen temas
que contextualizan a área coa vida cotiá, o que facilita a abordaxe dos elementos transversais.
Por  outro  lado,  moitos  dos  instrumentos  de  avaliación  foron  seleccionados  para  amosar  a  adquisición  da
competencia matemática, implicando directamente a outras competencias, como a lingüística.

Hai cinco temas transversais que están presentes en todas as unidades didácticas. O enfoque de xénero que se
formula nesta programación, así como a proposta de traballo en equipos heteroxéneos, mixtos e diversos implica
que a igualdade entre mulleres e homes estea presente no día a día da aula. Por outro lado, a resolución de
problemas leva implícita  o  traballo  da comprensión lectora,  e  a  explicación do proceso de resolución dos
mesmos, a expresión oral e escrita, polo que son tratados en todas as unidades.
Por último, empregaranse o fomento da creatividade para a creación e resolución de retos e problemas, e o
espírito  científico  propio  da  área  para  evitar  en  todo  momento  a  reprodución  de  fórmulas  ou  procesos
memorizados sen comprensión previa.

O resto de temas transversais teñen presenza en, alo menos, dúas unidades propostas, aproveitando a temática
elixida para o sou tratamento.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Aproveitaremos os recursos naturais e sociais da contorna
para a abordaxe dos diferentes contidos.

Saídas á contorna

Desenvolveranse  algunhas  actividades  centradas  do
desenvolvemento  e  divulgación  do  pensamento  científico
como parte da biblioteca craeativa.

Talleres científicos

Elaboración de  programas ou entrevistas  na que será de
aplicación os contidos matemáticos así como as temáticas
escollidas  poderán ser   da  área ou personaxes  destacados
centrados na época da  Idade Moderna , como contribución
ao PDI  do centro.

Radio escolar
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Observacións:
 Ao  longo das diferentes unidades desenvolveranse activadades complemenarias, sen prexuízo de que, ao longo
do curso, poidan aparecer outras interesantes que se poidan levar a cabo.
Ademais, todas as celebracións e conmemoracións reflectidas no calendio escolar poden e deben ser abordadas
tamén dende o punto de vista das matemáticas.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

-Analise da porcentxe do alumnado que  acada unha valoración positiva da materia.

- Análise do desenvolvemento de actividades de traballo cooperativo.

-Uso de material manipulativo.

-Contextualización dos contidos na vida cotiá.

- Fomento de emprego da linguaxe matemática, axeitada.

-Emprego de instrumentos  de avaliación adaptados a  diversidade.

 -Valoración  e emprego das preguntas formuladas polo alumnado para xerar aprendizaxe.

 A practica docente é un dos aspectos  mais salientables a ter en conta para a mellora da calidade do proceso.
Partirase dunha estrutura inicial que progresivamente irase modificando en función das necesidades, intereses e
motivacións do  alumnado.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Avaliaremos  trimestralmente  a  temporalización  prevista  na  programación.  No  caso  de  non  cumprir  esta
temporalización, analizaremos as posibles causas e proporemos as medidas correctoras necesarias para acadar a
temporalización prevista na seguinte avaliación ou, se estamos na última avaliación, para incluír as modificacións
necesarias na programación do vindeiro curso.

Dentro  das  razóns  reais  que  deberemos  analizar  para  saber  o  porqué  non  somos  capaces  de  manter  a
temporalización prevista, son, entre outros, os seguintes:

- Número e duración das actividades propostas.

- Nivel de dificultade das actividades propostas.

- Interese e motivación do alumnado

-Tipo de actividades propostas.

- Existencia de efemérides.

- Medidas de atención á diversidade previstas.
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- Participación en programas externos.

- Metodoloxía que se aplica.

9. Outros apartados
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1. Introdución

A Programación anual que se presenta a continuación, está destinada ao alumnado de 3º de Educación Primaria. Esta
Programación é coherente coa realidade da comunidade educativa na cal nos atopamos.

O ensino da área ou materia de Lingua Castelá e Literatura ao longo da etapa de Educación Primaria ten como
obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado entendida en todas as súas vertentes,
pragmática, lingüística, sociolingüística e literaria.

Debe tamén aportarlle as ferramentas e coñecementos necesarios para desenvolverse

satisfactoriamente en calquera situación comunicativa da vida familiar, social e profesional.

Eses coñecementos son os que articulan os procesos de comprensión e expresión oral,  por  unha banda,  e  de
comprensión e expresión escrita, pola outra.

A estruturación do pensamento do ser humano faise a través da linguaxe, de aí que esa

capacidade de comprender e de expresarse sexa o mellor e máis eficaz instrumento de

aprendizaxe.

A área de Lingua Castelá e Literatura articúlase en seis bloques:

-A lingua e os seus falantes.

-Comunicación oral.

-Comunicación escrita.

-Alfabetización mediática e informacional.

-Educación literaria.

-Reflexión sobre a lingua e os seus usos no marco de propostas de produción e comprensión de textos orais, escritos
ou multimodais.

En cada unha das unidades deseñadas para esta programación inclúense contidos relativos a cada un destes bloques,
que serán avaliados cos correspondentes criterios de avaliación. Preténdese así dar cobertura en todas as unidades
aos aspectos fundamentais na aprendizaxe da lingua castelá, de xeito que os bloques mencionados non sexan
compartimentos estancos, senón un eixe vertebrador da nosa programación.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Recoñecer a diversidade lingüística do
mundo a partir da identificación das linguas do
a lumnado  e  a  rea l idade  p lur i l ingüe  e
multicultural  de  España  para  favorecer  a
reflexión  interlingüística,  para  identificar  e
rexeitar estereotipos e prexuízos lingüísticos, e
para  valorar  a  devandita  diversidade  como
fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  identificando o sentido xeral  e  a
información  máis  relevante,  e  valorando  con
axuda aspectos  formais  e  de  contido  básicos
para  construír  coñecemento  e  responder  a
diferentes necesidades comunicativas.

2 2 1 3 3 3

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia, claridade e rexistro adecuados para
expresar  ideas,  sentimentos  e  conceptos;
construír  coñecemento;  establecer  vínculos
persoais;  e  participar  con  autonomía  e  unha
actitude cooperativa e empática en interaccións
orais variadas.

1-3-5 2 1 2-3 2 1

OBX4 - Comprender e interpretar textos escritos
e multimodais, recoñecendo o sentido global, as
ideas  principais  e  a  información  explícita  e
implícita,  e  realizando  con  axuda  reflexións
elementais sobre aspectos formais e de contido,
para adquirir  e construír  coñecemento e para
responder  a  neces idades  e  in te reses
comunicativos diversos.

2-3-5 2 1 1 4-5

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais,
con corrección gramatical e ortográfica básicas,
seriando correctamente os contidos e aplicando
estratexias  elementais  de  planif icación,
textualización,  redacción,  revisión  e  edición
para construír coñecemento e para dar resposta
a demandas comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Buscar,  seleccionar  e  contrastar
información procedente de dúas ou máis fontes,
d e  f o r m a  p l a n i f i c a d a  e  c o  d e b i d o
acompañamento, avaliando a súa fiabilidade e
recoñecendo algúns riscos de manipulación e
des in formac ión ,  para  t rans formala  en
coñecemento  e  para  comunicala  de  maneira
creativa, adoptando un punto de vista persoal e
respectuoso coa propiedade intelectual.

3 1-2-3-4 5 2 3

OBX7 - Ler de maneira autónoma obras diversas
seleccionadas  atendendo  aos  seus  gustos  e
intereses,  compartindo  as  experiencias  de
lectura, para iniciar a construción da identidade
lectora,  para  fomentar  o  gusto  pola  lectura
como  fonte  de  pracer  e  para  gozar  da  súa
dimensión social.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8 - Ler, interpretar e analizar, de maneira
acompañada,  obras  ou  fragmentos  literarios
a d e c u a d o s  a o  s e u  d e s e n v o l v e m e n t o ,
e s t a b l e c e n d o  r e l a c i ó n s  e n t r e  e l e s  e
identificando  o  xénero  literario  e  as  súas
convencións  fundamentais,  para  iniciarse  no
r e c o ñ e c e m e n t o  d a  l i t e r a t u r a  c o m o
manifestación  artística  e  fonte  de  pracer,
coñecemento e inspiración para crear textos de
intención literaria.

1-2-4 1-2-3-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX9  -  Reflexionar  de  forma  guiada  sobre  a
linguaxe a  partir  de  procesos  de  produción  e
comprens ión  de  tex tos  en  con tex tos
signif icativos,  ut i l izando  a  terminoloxía
e lementa l  adecuada  para  in ic iarse  no
desenvolvemento  da  conciencia  lingüística  e
para  mellorar  as  destrezas  de  produción  e
comprensión oral e escrita.

1-2 2 1-2 5

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrát ica
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
detectando e rexeitando os abusos de poder a
través da palabra para favorecer un uso non só
eficaz senón tamén ético da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X¿Te presento a mi amigo?1 12

Se propone comenzar con una presentación
detallada de un amigo o una amiga como
dinámica para conocerse y crear un buen
clima desde el inicio de curso. La reflexión
propuesta sobre la amistad y la confianza
va a permitir al alumnado expresar
sentimientos y compartirlos teniendo en
cuenta las normas básicas de interacción.

8

X¿Somos iguales?2 12

Esta unidad esta relacionada con la
diversidad existente en nuestra clase y en
la sociedad en general. De forma
transversal, el alumnado realizara una
tarea sobre la forma de comunicación
alternativa que emplean las personas que
presentan una dificultad visual. Para cerrar
la unidad, se pondrá en práctica lo
aprendido para elaborar un cartel sobre la
igualdad utilizando un lenguaje inclusivo.

8

X¿Me echas una mano?3 12

A través de las actividades propuestas en
esta unidad, se va a fomentar el trabajo en
equipo y se promoverá el compañerismo en
el aula. Entender que ofrecer y recibir
ayuda es indispensable para todos los
ámbitos de la vida ayudará al alumnado a
percibirlo, con más naturalidad, como una
herramienta de aprendizaje indispensable.
La planificación de un programa para una
fiesta solidaria cerrará la unidad.

8

X¿El tiempo está loco?4 12

En esta unidad se plantea la influencia de la
meteorología en nuestras vidas y se
formulan hipótesis sobre situaciones
inventadas con el fin de fomentar la
creatividad. También se propone la lectura
y comprensión de un cuento y el análisis de

9
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X¿El tiempo está loco?4 12
una noticia informativa vinculada con el
tema. Para finalizar la unidad, el alumnado
va a elaborar un borrador y explicarán el
pronóstico del tiempo.

9

¿Cuidamos a los mayores? X5 12

Mediante diversas actividades, se va a
fomentar el interés y la curiosidad por que
conozcan más sobre sus antepasados
valorando todo lo que aprendemos de ellos.
A través del diálogo, el alumnado contará
anécdotas y expresará sentimientos y
emociones. Para cerrar la unidad,
elaborarán y narrarán un texto biográfico.

8

¿Está de moda? X6 12

Como inicio de esta unidad se plantea un
debate sobre la influencia de la moda, el
consumismo y el código de vestimenta en
nuestra cultura. A través de esta situación
de aprendizaje, el alumnado va a ser
consciente de la influencia directa que
ejercen los mensajes que recibimos a
través de diversos medios. Al terminar la
unidad se les propone la realización de un
anuncio siguiendo una metodología
secuencial y planificada.

8

¿Hacemos las paces? X7 12

En esta unidad se fomentará el aprendizaje
en relación a las habilidades sociales para
una convivencia armoniosa en grupo.
Aspectos clave como las competencias de
negociación, escucha y diálogo van a
convertirse en herramientas de aprendizaje
imprescindibles para el desarrollo de las
actividades. Para finalizar la unidad, se
pondrá en práctica todo lo aprendido y se
redactará, siguiendo un esquema
predeterminado, un cuento donde los
personajes tienen un problema y buscarán
una solución.

8

¿Sabemos comprar? X8 12

En esta unidad van a reflexionar y debatir
sobre el consumo y la incidencia que ejerce
sobre nosotros la publicidad. A partir de
este planteamiento, conocerán una serie de
medios y soportes comunicativos
accesibles para ellos y los van a emplear
para transmitir mensajes. Para sintetizar
todo lo aprendido, se les propone la
realización de un folleto en el que todos sus
elementos han de estar interconectados.

9

X¿Qué hay ahí arriba?9 11

En esta unidad, se van a trabajar todas las
actividades partiendo del tema del
universo, los astros y viajes espaciales. El
alumnado realizará actividades de debate,
lectura y comprensión de un cuento, textos
y actividades de lengua, etc. Para cerrar la
unidad, van a redactar una noticia sobre un
tema que les parezca interesante.

8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X¿Cuidamos la naturaleza?10 11

Nuestra influencia en el cuidado de la
naturaleza y las consecuencias que
supondría no hacerlo serán el foco principal
de esta unidad. A través de esta situación
de aprendizaje, el alumnado va a
familiarizarse con elementos comunicativos
muy presentes en nuestra vida cotidiana,
como los folletos informativos, los mapas,
la información archivada... Para ello, se
propones un trabajo de investigación para
elaborar un fichero de animales que
recogerá toda la información relevante
sobre ellos y su entorno natural.

8

X¿Queremos un mundo más
justo?11 11

En esta unidad se plantea un debate sobre
las situaciones injustas que nos rodean y se
propone la reflexión sobre acciones o
actividades solidarias. Paralelamente, se va
a incidir en la importancia de que el
alumnado forje un pensamiento crítico
autónomo y exprese su opinión dando
razones. Para cerrar la unidad, el alumnado
realizará una serie de normas orientadas a
conseguir un mundo mejor poniendo en
práctica todo lo aprendido.

9

X¿Qué quieres ser de mayor?12 11

Para finalizar el curso, se propone la
realización de una entrevista a alguien
cercano para conocerlo mejor. En esta
unidad, de forma transversal, debatirán
sobre distintos puestos de trabajo que
existen en el entorno y las emociones que
el alumnado manifiesta en relación con
ellos. Además imaginarán en qué les
gustaría trabajar cuando sean mayores
reflexionando sobre sus propias cualidades.

9

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

¿Te presento a mi amigo?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Identificar y comprender globalmente
textos orales sencillos y reproducir
algunos de sus elementos significativos,
ampliando su vocabulario

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

Identificar y comprender globalmente
textos orales sencillos y reproducir
algunos de sus elementos significativos,
ampliando su vocabulario

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais diversos,
valorando a información máis relevante.

Identificar y comprender globalmente
textos orales sencillos y reproducir
algunos de sus elementos significativos,
ampliando su vocabulario

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Estudiar textos sencillos con ayuda para
identificar elementos formales como
mayúsculas, puntos

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais que
faciliten a comprensión do sentido global do texto.

Elaborar textos sencillos teniendo en
cuenta la asociación fonema-grafía y la
separación de las palabras.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Ser consciente de la vertiente literaria de
los textos y descubrir elementos propios
de esa cualidad, intentando aplicarlos a
las propias producciones.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Elaborar textos sencillos teniendo en
cuenta la organización de las ideas y los
elementos que sirven para expresarlas, la
asociación fonema-grafía y la separación
de las palabras. Releer los textos
elaborados.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Releer de forma cada vez más autónoma
los propios textos para desarrollar el
espíritu crítico.

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Nombrar diferentes lenguas conocidas y
describir algunas de sus características

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Reconocer en el lenguaje algunos usos
inadecuados e intentar evitarlos en las
propias producciones
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Prácticar con apoyo situaciones de
comunicación en las que se establezcan
relaciones positivas entre las personas
que intervienen e intentando evitar
conflictos.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, identificando
palabras clave e anticipando hipóteses.

Formular hipótesis sobre el contenido de
diferentes textos a partir del título y de
las ilustraciones. A continuación, leer los
textos y comparar su contenido con las
hipótesis formuladas

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación de mellora e o gusto pola lectura.

Formular hipótesis sobre el contenido de
diferentes textos a partir del título y de
las ilustraciones. A continuación, leer los
textos y comparar su contenido con las
hipótesis formuladas

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Adquirir progresiva autonomía en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura, participando, de forma acompañada ou
autónoma, en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Mostrar interés por participar en
conversaciones y debates sobre lecturas
realizadas.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Mostrar interés por la lectura y los textos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.
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Contidos

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, para mellorar a comprensión dos textos.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Construción da identidade lectora a través da lectura de textos adecuados aos seus intereses, procedentes de
diversas fontes da información.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.
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Contidos

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario. Semellanzas e diferenzas de forma e significado entre
palabras da mesma familia léxica ou semántica.

2

Título da UDUD

¿Somos iguales?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Censurar los abusos y usos
discriminatorios del lenguaje, teniendo en
cuenta la defensa de la igualdad entre las
personas.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Analizar textos sencillos con ayuda y usar
correctamente la ortografía y el
vocabulario.

CA3.8 - Utilizar, de xeito acompañado, as bibliotecas
de aula e de centro, respectando as súas normas
básicas de organización e funcionamento e
participando nas actividades organizadas e
interesarse por formar unha pequena biblioteca de
aula.

Usar las bibliotecas de aula y del centro,
respetando sus normas y participando en
actividades que requieran el uso de la
lengua escrita.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita.

Usar las bibliotecas de aula y del centro,
respetando sus normas y participando en
actividades que requieran el uso de la
lengua escrita.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, mediante a realización de
actividades literarias e participando en comunidades
lectoras do ámbito escolar.

Elaborar textos sencillos aplicando los
elementos propios de modelos literarios
dados.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel,
comparando aspectos básicos de los
lenguajes escolares y sociales.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel,
comparando aspectos básicos de los
lenguajes escolares y sociales.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sencillas para el
uso correcto del lenguaje en la
producción de textos, señalando las
relacionadas con la concordancia y el
significado.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Verificar de forma cada vez más
autónoma los propios textos y los ajenos
para desarrollar el espíritu crítico y la
comprensión.

TI 60

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Identificar diferentes lenguas utilizadas
en su entorno.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
da comunicación.

Identificar y rechazar los usos lingüísticos
discriminatorios.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Reconocer las ideas principales de textos
orales sencillos y valorar su contenido.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Mostrar interés por las reglas básicas de
cortesía al participar en conversaciones
de diferentes características.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Gestionar los conflictos, de forma
dialogada y consensuada, mediante
estrategias elementales de comunicación
positiva.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Seleccionar y contrastar información de
diferentes fuentes, citándolas de forma
adecuada.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Realizar una selección de fuentes
documentales para seguir un proceso de
investigación sobre un tema de su interés
y compartir los resultados.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Utilizar a biblioteca de aula e de centro
con axuda para localizar libros axeitados
ao seu gusto e intereses
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Recuperar la información usando las
tecnologías adecuadas de forma segura.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanzar autonomía progresiva en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras, axustados aos
seus gustos e intereses avanzando na construción da
súa identidade lectora.

Manifestar interés por la lectura y los
textos de diferentes géneros.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e do seu centro educativo.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Contexto
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Contidos

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Elaboración de textos con intención literaria, a partir de modelos dados ou recreando textos literarios.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.
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3

Título da UDUD

¿Me echas una mano?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, ampliando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Interpretar de forma correcta distintos
tipos de textos haciendo una lectura
comprensiva de los mismos.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Analizar textos sencillos con ayuda y usar
correctamente la ortografía y el
vocabulario.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes,
seleccionado o modelo discursivo que mellor
responda a cada situación comunicativa e iniciarse,
de maneira acompañada, na mobilización de
estratexias sinxelas, de planificación, redacción e
revisión, coidando a presentación.

Elaborar textos escritos sencillos,
cuidando la redacción y la presentación

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel. Revisar y
corregir los textos elaborados.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sencillas para el
uso correcto del lenguaje en la
producción de textos, señalando las
relacionadas con la concordancia y el
significado.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Verificar de forma cada vez más
autónoma los propios textos y los ajenos
para desarrollar el espíritu crítico y la
comprensión.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Identificar diferentes lenguas utilizadas
en su entorno y describir algunas de sus
características.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Identificar y valorar la pluralidad
lingüística de su entorno próximo.

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

Elaborar textos orales sencillos.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Gestionar los conflictos, de forma
dialogada y consensuada, mediante
estrategias elementales de comunicación
positiva.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanzar autonomía progresiva en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura, participando, de forma acompañada ou
autónoma, en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participar en grupos de lectura para
compartir de forma oral la experiencia
propia.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Manifestar interés por la lectura y los
textos de diferentes géneros.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral
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Contidos

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, para mellorar a comprensión dos textos.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.
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4

Título da UDUD

¿El tiempo está loco?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Analizar textos sencillos con ayuda y usar
correctamente la ortografía y el
vocabulario.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Realizar una selección de fuentes
documentales para seguir un proceso de
investigación sobre un tema de su interés
y compartir los resultados.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Ser consciente de la vertiente literaria de
los textos y descubrir elementos propios
de esa cualidad, intentando aplicarlos a
las propias producciones.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel. Revisar y
corregir los textos elaborados.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sencillas para el
uso correcto del lenguaje en la
producción de textos, señalando las
relacionadas con la concordancia y el
significado.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Verificar de forma cada vez más
autónoma los propios textos y los ajenos
para desarrollar el espíritu crítico y la
comprensión.

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Identificar diferentes lenguas utilizadas
en su entorno y describir algunas de sus
características.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Identificar y valorar la pluralidad
lingüística de su entorno próximo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Reconocer las ideas principales de textos
orales sencillos y valorar su contenido.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Mostrar interés por las reglas básicas de
cortesía al participar en conversaciones
de diferentes características.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Censurar los abusos y usos
discriminatorios del lenguaje, teniendo en
cuenta la defensa de la igualdad entre las
personas.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Gestionar los conflictos, de forma
dialogada y consensuada, mediante
estrategias elementales de comunicación
positiva.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Localizar libros adecuados a sus intereses
y gustos personales.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Recuperar la información usando las
tecnologías adecuadas de forma segura.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanzar autonomía progresiva en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Mostrar interés por la lectura y los textos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.
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Contidos

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, para mellorar a comprensión dos textos.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.
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Contidos

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Relación entre os textos lidos e outras manifestacións artísticas e culturais.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

5

Título da UDUD

¿Cuidamos a los mayores?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Analizar textos sencillos con ayuda y usar
correctamente la ortografía y el
vocabulario.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Realizar una selección de fuentes
documentales para seguir un proceso de
investigación sobre un tema de su interés
y compartir los resultados.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Ser consciente de la vertiente literaria de
los textos y descubrir elementos propios
de esa cualidad, intentando aplicarlos a
las propias producciones.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel. Revisar y
corregir los textos elaborados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sencillas para el
uso correcto del lenguaje en la
producción de textos, señalando las
relacionadas con la concordancia y el
significado.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Verificar de forma cada vez más
autónoma los propios textos y los ajenos
para desarrollar el espíritu crítico y la
comprensión.

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Identificar diferentes lenguas utilizadas
en su entorno y describir algunas de sus
características.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Identificar y valorar la pluralidad
lingüística de su entorno próximo.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Reconocer las ideas principales de textos
orales sencillos y valorar su contenido.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Mostrar interés por las reglas básicas de
cortesía al participar en conversaciones
de diferentes características.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Gestionar los conflictos, de forma
dialogada y consensuada, mediante
estrategias elementales de comunicación
positiva.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Localizar libros adecuados a sus intereses
y gustos personales.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Recuperar la información usando las
tecnologías adecuadas de forma segura.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanzar autonomía progresiva en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Mostrar interés por la lectura y los textos.

CA5.8 - Recoñecer recursos básicos da linguaxe
literaria.

Recoñecer con axuda os recursos básicos
da linguaxe literaria

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de interpretación de elementos básicos da comunicación non verbal.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, que estimulen o interese e os gustos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Procesos: produción escrita

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.
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Contidos

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Análise guiada dos recursos expresivos elementais e os seus efectos na recepción do texto.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

6

Título da UDUD

¿Está de moda?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Analizar textos sencillos con ayuda y usar
correctamente la ortografía y el
vocabulario.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Realizar una selección de fuentes
documentales para seguir un proceso de
investigación sobre un tema de su interés
y compartir los resultados.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Ser consciente de la vertiente literaria de
los textos y descubrir elementos propios
de esa cualidad, intentando aplicarlos a
las propias producciones.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel. Revisar y
corregir los textos elaborados.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sencillas para el
uso correcto del lenguaje en la
producción de textos, señalando las
relacionadas con la concordancia y el
significado.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Verificar de forma cada vez más
autónoma los propios textos y los ajenos
para desarrollar el espíritu crítico y la
comprensión.

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Identificar diferentes lenguas utilizadas
en su entorno y describir algunas de sus
características.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Identificar y valorar la pluralidad
lingüística de su entorno próximo.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Reconocer las ideas principales de textos
orales sencillos y valorar su contenido.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Mostrar interés por las reglas básicas de
cortesía al participar en conversaciones
de diferentes características.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Censurar los abusos y usos
discriminatorios del lenguaje, teniendo en
cuenta la defensa de la igualdad entre las
personas.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Gestionar los conflictos, de forma
dialogada y consensuada, mediante
estrategias elementales de comunicación
positiva.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Localizar libros adecuados a sus intereses
y gustos personales.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Recuperar la información usando las
tecnologías adecuadas de forma segura.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanzar autonomía progresiva en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Mostrar interés por la lectura y los textos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas, tendo unha perspectiva de xénero.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de interpretación de elementos básicos da comunicación non verbal.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral
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Contidos

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, para mellorar a comprensión dos textos.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación...

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Identificación e valoración crítica das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de distintas fontes e de
distintos tipos de texto.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.
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Contidos

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

7

Título da UDUD

¿Hacemos las paces?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Analizar textos sencillos con ayuda y usar
correctamente la ortografía y el
vocabulario.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Realizar una selección de fuentes
documentales para seguir un proceso de
investigación sobre un tema de su interés
y compartir los resultados.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou do centro
como escenario de actividades literarias
compartidas.

Ser consciente de la vertiente literaria de
los textos e identificar el aula o la
biblioteca escolar como escenario de
actividades literarias

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel. Revisar y
corregir los textos elaborados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Identificar diferentes lenguas utilizadas
en su entorno y describir algunas de sus
características.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Identificar y valorar la pluralidad
lingüística de su entorno próximo.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Reconocer las ideas principales de textos
orales sencillos y valorar su contenido.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Mostrar interés por las reglas básicas de
cortesía al participar en conversaciones
de diferentes características.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Gestionar los conflictos, de forma
dialogada y consensuada, mediante
estrategias elementales de comunicación
positiva.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Localizar libros adecuados a sus intereses
y gustos personales.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Recuperar la información usando las
tecnologías adecuadas de forma segura.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanzar autonomía progresiva en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.

CA5.3 - Valorar os textos literarios e a literatura en
xeral como fonte de lecer e información.

Mostrar interés por la lectura y los textos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.
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Contidos

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, para mellorar a comprensión dos textos.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Procesos: produción escrita

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita e a elaboración de textos.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.
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Contidos

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

8

Título da UDUD

¿Sabemos comprar?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Analizar textos sencillos con ayuda y usar
correctamente la ortografía y el
vocabulario.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Realizar una selección de fuentes
documentales para seguir un proceso de
investigación sobre un tema de su interés
y compartir los resultados.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Ser consciente de la vertiente literaria de
los textos y descubrir elementos propios
de esa cualidad, intentando aplicarlos a
las propias producciones.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel. Revisar y
corregir los textos elaborados.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sencillas para el
uso correcto del lenguaje en la
producción de textos, señalando las
relacionadas con la concordancia y el
significado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Verificar de forma cada vez más
autónoma los propios textos y los ajenos
para desarrollar el espíritu crítico y la
comprensión.

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Identificar diferentes lenguas utilizadas
en su entorno y describir algunas de sus
características.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Identificar y valorar la pluralidad
lingüística de su entorno próximo.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Reconocer las ideas principales de textos
orales sencillos y valorar su contenido.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Mostrar interés por las reglas básicas de
cortesía al participar en conversaciones
de diferentes características.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Gestionar los conflictos, de forma
dialogada y consensuada, mediante
estrategias elementales de comunicación
positiva.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Localizar libros adecuados a sus intereses
y gustos personales.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Recuperar la información usando las
tecnologías adecuadas de forma segura.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanzar autonomía progresiva en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Mostrar interés por la lectura y los textos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, para mellorar a comprensión dos textos.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Uso da biblioteca respectando as súas normas de organización e funcionamento e valorando a participación nas
actividades organizadas. Continuidade na creación dunha biblioteca propia e persoal.

- Procesos: produción escrita

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Valoración da propia produción escrita e da produción escrita dos compañeiros e compañeiras.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.
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Contidos

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

9

Título da UDUD

¿Qué hay ahí arriba?

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Construir y analizar textos sencillos con
ayuda, usando correctamente la
ortografía y evitando la discriminación y
los prejuicios.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Construir y analizar textos sencillos con
ayuda, usando correctamente la
ortografía y evitando la discriminación y
los prejuicios.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Ser consciente de la vertiente literaria de
los textos y descubrir elementos propios
de esa cualidad, intentando aplicarlos a
las propias producciones.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel. Revisar y
corregir los textos elaborados.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sencillas para el
uso correcto del lenguaje en la
producción de textos, señalando las
relacionadas con la concordancia y el
significado.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Verificar de forma cada vez más
autónoma los propios textos y los ajenos
para desarrollar el espíritu crítico y la
comprensión.

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Identificar diferentes lenguas utilizadas
en su entorno y describir algunas de sus
características.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Identificar y valorar la pluralidad
lingüística de su entorno próximo.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Reconocer las ideas principales de textos
orales sencillos y valorar su contenido.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Mostrar interés por las reglas básicas de
cortesía al participar en conversaciones
de diferentes características.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Gestionar los conflictos, de forma
dialogada y consensuada, mediante
estrategias elementales de comunicación
positiva.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanzar autonomía progresiva en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Mostrar interés por la lectura y los textos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de interpretación de elementos básicos da comunicación non verbal.

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.
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Contidos

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, para mellorar a comprensión dos textos.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónico.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Valoración dos textos literarios da literatura en xeral como vehículo de comunicación e recurso de lecer persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Creación de textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro.

- Recoñecemento, de xeito acompañado, de recursos literarios básicos.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

10

Título da UDUD

¿Cuidamos la naturaleza?

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Analizar textos sencillos con ayuda y usar
correctamente la ortografía y el
vocabulario.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Realizar una selección de fuentes
documentales para seguir un proceso de
investigación sobre un tema de su interés
y compartir los resultados.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Ser consciente de la vertiente literaria de
los textos y descubrir elementos propios
de esa cualidad, intentando aplicarlos a
las propias producciones.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel. Revisar y
corregir los textos elaborados.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sencillas para el
uso correcto del lenguaje en la
producción de textos, señalando las
relacionadas con la concordancia y el
significado.

CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Aplicar conocimientos básicos sobre
categorías gramaticales y reglas
ortográficas.

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Identificar diferentes lenguas utilizadas
en su entorno y describir algunas de sus
características.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Identificar y valorar la pluralidad
lingüística de su entorno próximo.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Reconocer las ideas principales de textos
orales sencillos y valorar su contenido.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Mostrar interés por las reglas básicas de
cortesía al participar en conversaciones
de diferentes características.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Censurar los abusos y usos
discriminatorios del lenguaje, teniendo en
cuenta la defensa de la igualdad entre las
personas

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Gestionar los conflictos, de forma
dialogada y consensuada, mediante
estrategias elementales de comunicación
positiva.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Localizar libros adecuados a sus intereses
y gustos personales.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Recuperar la información usando las
tecnologías adecuadas de forma segura.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanzar autonomía progresiva en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Mostrar interés por la lectura y los textos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

24/11/2022 13:45:47 Páxina 56de39



Contidos

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Procesos: produción escrita

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluíndo os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Colaboración en comunidades lectoras de ámbito escolar a través de experiencias lectoras compartidas.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).
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Contidos

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

11

Título da UDUD

¿Queremos un mundo más justo?

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, aspectos
formais e non verbais elementais de textos escritos e
multimodais, valorando o seu contido e estrutura,
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar
a ortografía correcta.

Analizar textos sencillos con ayuda y usar
correctamente la ortografía y el
vocabulario.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Ser consciente de la vertiente literaria de
los textos y descubrir elementos propios
de esa cualidad, intentando aplicarlos a
las propias producciones.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel. Revisar y
corregir los textos elaborados.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sencillas para el
uso correcto del lenguaje en la
producción de textos, señalando las
relacionadas con la concordancia y el
significado.

CA6.6 - Progresar na adquisición de vocabulario a
través dos textos.

Avanzar en la adquisición de vocabulario
a través de textos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Identificar diferentes lenguas utilizadas
en su entorno y describir algunas de sus
características.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Identificar y valorar la pluralidad
lingüística de su entorno próximo.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Reconocer las ideas principales de textos
orales sencillos y valorar su contenido.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Mostrar interés por las reglas básicas de
cortesía al participar en conversaciones
de diferentes características.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Gestionar los conflictos, de forma
dialogada y consensuada, mediante
estrategias elementales de comunicación
positiva.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanzar autonomía progresiva en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.

CA5.5 - Reproducir a partir de modelos dados textos
literarios sinxelos, en prosa ou en verso, con sentido
estético e creatividade: contos e poemas.

Reproducir textos literarios sencillos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos.

- Procesos: interacción oral
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Contidos

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, para mellorar a comprensión dos textos.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e utilización desta como fonte de
información e lecer.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Valoración dos textos literarios da literatura en xeral como vehículo de comunicación e recurso de lecer persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas valorando o ritmo e a entoación.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.
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Contidos

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás repeticións e sinónimos, á orde de
oracións e parágrafos e aos diferentes conectores gramaticais e textuais explicativos.

12

Título da UDUD

¿Qué quieres ser de mayor?

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos básicos, verbais e
non verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Identificar y rechazar el uso
discriminatorio del lenguaje e identificar
los abusos de poder a través del discurso.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Realizar una selección de fuentes
documentales para seguir un proceso de
investigación sobre un tema de su interés
y compartir los resultados.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Ser consciente de la vertiente literaria de
los textos y descubrir elementos propios
de esa cualidad, intentando aplicarlos a
las propias producciones.

CA6.2 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, seleccionando o modelo
discursivo que mellor responda a cada situación
comunicativa, iniciándose no uso de normas
ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu nivel,
progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir textos sencillos, organizando las
ideas y escribiendo con la ortografía
correcta, adecuada a su nivel. Revisar y
corregir los textos elaborados.

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Enunciar normas básicas sencillas para el
uso correcto del lenguaje en la
producción de textos, señalando las
relacionadas con la concordancia y el
significado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Verificar de forma cada vez más
autónoma los propios textos y los ajenos
para desarrollar el espíritu crítico y la
comprensión.

TI 60

CA1.1 - Mostrar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguas de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Identificar diferentes lenguas utilizadas
en su entorno y describir algunas de sus
características.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, achegando
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna como unha fonte de riqueza cultural.

Identificar y valorar la pluralidad
lingüística de su entorno próximo.

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Expresarse de forma respetuosa con las
diferencias personales, culturales y en
cuanto al género.

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Mostrar interés por las reglas básicas de
cortesía al participar en conversaciones
de diferentes características.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Mostrar coherencia de forma oral para
satisfacer necesidades de comunicación.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Censurar los abusos y usos
discriminatorios del lenguaje, teniendo en
cuenta la defensa de la igualdad entre las
personas.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Gestionar los conflictos, de forma
dialogada y consensuada, mediante
estrategias elementales de comunicación
positiva.

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos, identificando
o sentido global e a información relevante e
integrando, de maneira acompañada, a información
explícita.

Leer texto escritos y reproducir algunos
datos contenidos en ellos.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Localizar libros adecuados a sus intereses
y gustos personales.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Recuperar la información usando las
tecnologías adecuadas de forma segura.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras axustados aos
seus gustos e intereses avanzados na construción da
súa identidade lectora.

Alcanzar autonomía progresiva en la
elección de los textos de lectura y
expresar de forma global los propios
gustos lectores.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal, que recollan diversidade de
autores e autoras, recoñecendo elementos básicos
dos distintos xéneros literarios e interpretándoos e
relacionándoos con outras manifestacións artísticas
de maneira acompañada.

Mostrar interés por la lectura y los textos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Estratexias para utilizar a linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e preguntar) e
para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.
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Contidos

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais sinxelos que favorecen a comprensión antes, durante e despois da
experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, para mellorar a comprensión dos textos.

- Valoración da lectura como medio para ampliar o vocabulario progresando na consolidación dunha ortografía
correcta.

- Procesos: produción escrita

- Creación de textos utilizando a linguaxe con intención informativa: carteis, anuncios, pequenos cómics.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Utilización da biblioteca e os recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e lecer.

- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios, adecuados aos seus intereses e organizados en
itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora. Estratexias para a expresión de gustos e intereses.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando activamente nas comunidades lectoras escolares.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais (xénero e número), prestando especial
atención ás relacións que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Estratexias e técnicas elementais de recoñecemento da intención comunicativa e do uso guiado de dicionarios, en
distintos soportes.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

Os alumnos/as han de iniciarse na utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de
representación, interpretación e comprensión da realidade. Necesitamos dotar ao alumnado de ferramentas para que
poidan desenvolverse en múltiples contextos dominando a lingua oral e escrita de forma funcional.

Centramos a orientación nesta área na adquisición de habilidades imprescindibles para o desenvolvemento da
capacidade de comprensión dos alumnos e alumnas, sempre a través de apoios graduais e partindo da realidade
máis inmediata do alumnado.

Todo o traballo se encamiña a proporcionarlle recursos de comunicación:

-A  Lectoescritura: integramos o proceso de adquisición desta destreza a través do coñecemento previo dos sons, os
cales se estudan en relación cun contexto de aprendizaxe motivador e se abordan dunha maneira progresiva.

-A expresión oral: mediante a participación na clase favorécese a ampliación e utilización do vocabulario, a expresión
de experiencias persoais, a formulación de conxeturas e  hipóteses, etc. O mestre/a fomenta distintos tipos de
situacións de comunicación oral condicionados a cada nivel e momento. Mediante o xogo e a simulación os alumnos e
alumnas descobren as posibles actitudes comunicativas.

-A comprensión lectora:  O alumnado chegará a distinguir  os elementos estructurais  das narracións e as ideas
esenciais das exposicións e a discriminar os constituintes dos distintos tipos de lectura (títulos, portadas, capítulos,
etc...). Así o alumno/a comprenderá  o seu valor expresivo e observará os contidos e mensaxes connotativas.

-A  expresión  escrita:  desenvolvemos  a  tipoloxía  textual,  co  fin  de  que  o  alumno/a  sexa  capaz  de  producir
composicións individuais de distinta índole; ademáis aprenderá a facer esquemas e resumos, que lle axudarán a
extraer as ideas principais dun texto.

Presentamos  os  coñecementos  específicos  de  tipo  gramatical  e  ortográfico  como recursos  necesarios  para  a
expresión, con utilidade e aplicación práctica.

Esto  favorece  a   súa  asimilación,  posto  que  non  se  plantexan  como  obxectos  estranos,  susceptibles  de  ser
memorizados, senón como unha axuda máis para a comunicación.

Procuraremos manter un compoñente lúdico e o máis manipulable posible xa que aquilo ao que os/as nenos/as se
acercan con boa predisposición será aceptado e asimilado con maior facilidade.

Os xogos e o material manipulable permitirán un ambiente lúdico que ademáis facilitará  o traballo en equipo e a
convivencia dentro da aula.

Os contidos da área de Lingua Castelá están organizados arredor duns conceptos fundamentais vinculados a contexto
real. Será importante traballar a parte competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción e se poida
aplicar a proxectos reais próximos ao alumnado.

Debemos ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que hai que seguir desenvolvendo. Estas
fortalezas axudarannos a definir a predominancia de cada unha das súas intelixencias. As tarefas a realizar estarán
pensadas  dende  a  teoría  das  Intelixencias  Múltiples,  como posibilidade  para  que  todo  o  alumnado  chegue  a
comprender aqueles contidos que necesita adquirir para alcanzar os obxectivos de aprendizaxe que pretendemos.

Faremos propostas para traballar diversos estilos e ritmos de aprendizaxe, diferentes intelixencias, a igualdade e a
inclusión social.

Para poder enfrontarse con éxito á sociedade do coñecemento e aos vertixinosos avances científicos e tecnolóxicos,
fomentaremos a interdisciplinariedade, potenciando a aprendizaxe global a través de propostas que promoven a
integración e a conexión de contidos doutras materias.

Nesta área os/as alumnos/as inícianse no desenvolvemento das habilidades da linguaxe, por iso, deberán manexar
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diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo colaborador como unha forma de adestrar a capacidade
empática, de poñerse no lugar doutras persoas e saber expresar en función do contexto e a intención comunicativa o
que pode suceder en situacións reais e cotiás.

A elaboración de proxectos de traballo cooperativo constitúe unha forma de aprendizaxe significativa e auténtica, cos
que se potencia:

- O respecto hacia os seus compañeiros/as.

- A responsabilidade individual e colectiva.

- A comunicación entre os membros do grupo.

- O reparto de responsabilidades.

- A diversidade enriquecida polas contribucións individuais.

- O análisis crítico da información.

- A capacidade de síntese.

- A mellora das aprendizaxes.

Secuenciación da aprendizaxe cooperativa:

1º trimestre: Promover a cohesión do grupo, establecer normas de funcionamento e practicar unhas primeiras
estructuras de traballo cooperativo.

2ºtrimestre:  Asignar  roles  dentro  do  grupo,  reforzar  as  habilidades  sociais  para  a  cooperación  e  introducir  a
autoavaliación dos equipos de traballo.

3º trimestre: Traballar en equipos estables, incorporar estructuras cooperativas máis complexas e avaliar a dinámica
dos equipos.

A ensinanza individualizada promove que cada alumno/a traballe na consecución dos obxectivos educativos a un
ritmo acorde coas súas capacidades e destrezas. Por eso é importante establecer un plan que os axude a superar a
súas dificultades, así como a desenvolver e potenciar as súas habilidades.

Centrarémonos nunha metodoloxía flexible e inclusiva , dotada de técnicas e recursos educativos que mellor se
adapten as necesidades particulares do alumnado.

Aproveitaremos a curiosidade que os/as nenos/as teñen no momento evolutivo no que se encontran, por ser esta
unha das forzas motrices de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Potenciar,  igualmente,  a  creatividade necesaria  á  hora  de desenvolver  a  capacidade de formular  hipóteses  e
plantexar solucións, para desenvolver así un pensamento que tenda á autonomía.

A familiarización cos novos entornos comunicativos e sociais que supoñen as TIC, desenvolver a capacidade do
alumnado  para  identificar  e  comprender  algunhas  das  realidades  tecnolóxicas  e  de  comunicación  que  están
presentes no seu entorno.

Sería interesante que o alumnado tivese unha noción das novas realidades xurdidas no entorno da Informática e
Internet.

Incidirase na transformación dos procesos de aprendizaxe a partir  do uso das novas ferramentas e realidades
tecnolóxicas. Non se trataría por tanto, únicamente, de introducir cambios menores ou puntuais nas actividades
formativas senón de iniciar a capacitación do alumnado na aplicación dos coñecementos e Competencias Clave que
vaia adquirindo ao entorno das TIC.
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Para empezar esta tarefa, no 3º Curso da Educación Primaria deberá introducirse ao alumnado no coñecemento e uso
do  ordenador  mediante  a  súa  utilización  como  recurso  didáctico  complementario.   Os  diferentes  contidos
traballaranse tanto dende o uso das ferramentas tradicionais  como na realización de actividades interactivas,
comentario de imaxes ou videos extraídos de Internet ou co  apoio doutros contidos e  aplicacións procedentes da
web ou dos  mass-media.

Polo atractivo que os formatos dixitais teñen sobre o alumnado cabería incidir no uso das TIC nos procesos de
adquisición das Competencias Clave .

Dispoñemos de materiais didácticos específicos para utilizar en función das condicións concretas de cada neno ou
nena, así como dos obxectivos de mellora que se plantexen en cada caso.

O carácter multidisciplinar de moitas das competencias parte da concepción do currículo como un conxunto que
abarca as diversas áreas e materias,  polo que se  requiere unha gran coordinación  docente, onde o traballo en
equipo de todos os docentes ha de ser unha constante.

Fomento da lectura.

O plan lector do noso centro intenta promover o gusto pola lectura e fomentar o hábito lector entre o alumnado e as
familias.

Dedícanse un tempo de  trinta minutos diarios á lectura na clase distribuidos así:

-Hora de lectura, un tempo de vinte minutos diarios no que todo o centro está realizando lectura silenciosa.

-Outros dez minutos diarios, que se desenvolven  ao longo das actividades planificadas, segundo as necesidades que
xorden da programación diaria do  profesor.

A biblioteca en colaboración cos titores planifica e leva a cabo actividades de fomento da lectura atendendo aos
criterios que considere o equipo, e cos criterios xerais que se establezan na Programación Xeral Anual.

A competencia lectora do alumnado precisa que os poñamos en contacto con toda a diversidade de textos ao longo
da súa escolaridade e que lles ofrezamos os recursos para que poidan interpretalos satisfactoriamente.

Os que traballaremos en 3º serán:

descritivos, narrativos (conto, fábula, lenda, biografía, banda deseñada, adiviñas, noticias xornalísticas), instrutivos
(receitas, normas, regulamentos),  textos discontinuos (formularios, , avisos e anuncios, cadros, gráficos, diagramas,
táboas , listas, mapas) e poesía.

Consideramos á familia como unha gran colaboradora na aprendizaxe do noso alumnado, polo que as faremos
copartífices do proceso.

A familia debe coñecer os obxectivos marcados polos equipos docentes e colaborar na súa execución: participando
na dinámica do centro, estimulando a aprendizaxe, propiciando actividades compartidas, coñecendo as dificultades e
as fortalezas dos seus fillos/as, achegando información sobre eles/as.

Por último, destacar que consideramos fundamental despertar nos  alumnos/as un

sentimento de respecto polo mundo que lles rodea e unha actitude activa na súa conservación. Por esta razón, damos
unha importancia prioritaria ao tratamento da multiculturalidade  dos valores.

Con eles  os nenos/as acércanse á outras realidades do seu entorno, sempre dende o punto de vista do respecto e da
axuda mutua como medio para lograr unha sociedade xusta para todos/as.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Material funxible: cadernos do alumnado, folios, cartolinas, gomas, lapis, rotuladores, ceras, bolígrafos...

Material elaborado: fichas, guías...

Recursos dixitais

Materiais de aulas específicas

Libros de texto

Libros de lectura

Materiais específicos de cada unidade

Dicionario Lengua Castellana

Biblioteca do centro e de aula

Neste apartado vaise a expoñer principalmente a selección dos materiais e recursos didácticos empregados.

Os  criterios  de  selección dos  materiais  curriculares  que sexan adoptados  polos  equipos  docentes,  seguen un
conxunto de criterios  homoxéneos que proporcionan resposta efectiva ás formulacións xerais  de intervención
educativa.

Establécense oito criterios ou directrices xerais que perfilan a análise:

-Adecuación ao contexto educativo do centro.

-Correpondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados no Proxecto educativo do centro.

-Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos.

-A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á lóxica interna de
cada área.

-A adecuación aos criterios de avaliación do centro.

-A variedade das activdades, diferete tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás diferenzas individuais.

-A claridade e amenidade gráfica e expositiva.

-A existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa.

Atendendo a todos eles, establecemos unha serie de pautas concretas que dirixirán a nosa selección.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao comezar o curso levarase a cabo unha avaliación inicial da área.

Mediante esta avaliación recolleremos a información que precisamos dos nosos alumnos/as, sabendo así tanto o nivel
no que se atopa cada un/unha deles/as así como dos contidos dos que parten.

Realizarase unha avaliación das competencias e contidos mediante actividades como:

-Lectura en voz alta para ver o grado de entoación, velocidade e ritmo.

-Ficha de comprensión lectora, coa cal recollerase o grado no que se atopa.

-Ditado,  mediante  o  cal  comprobarase  a  grafía,  faltas  ortográficas,  a  orde,  signos  de  puntuación  e  a  unión  e
separación de palabras.

-Redacción para ver a súa forma de expresarse.

-Copia, para ver o seu grao de atención ao copiar.

-Aspectos gramaticais.

Revisaranse os informes do ano anterior para obter información dos resultados académicos obtidos na materia ou, de
ser o caso, os plans de reforzo.

Recollerase información nas entrevistas iniciais coas familias para coñecer datos relevantes do alumnado en canto a
súa personalidade, situación familiar...

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

8

UD 2

8

UD 3

8

UD 4

9

UD 5

8

UD 6

8

UD 7

8

UD 8

9

UD 9

8

UD 10

8

Proba
escrita 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Táboa de
indicadores 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

9

UD 12

9

Total

100

Proba
escrita 40 40 40

Táboa de
indicadores 60 60 60

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Criterios de cualificación:
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Á hora de establecer os criterios de cualificación da materia, debemos ter en conta os instrumentos de avaliación
marcados nesta programación, estes son as probas escritas e as táboas de indicadores.

As probas escritas serán as tarefas e fichas, o traballo no caderno e probas obxectivas. Os cales terán a porcentaxe
marcada en cada unidade didáctica para cada criterio de avaliación.

Por outra banda, as táboas de indicadores serán rúbricas, listas de cotexo, escalas de observación e a observación
sistemática diaria na aula. Estas táboas de indicadores terán a porcentaxe marcada para cada criterio de avaliación
en cada unidade.

Criterios de recuperación:

De acordo co artigo 20 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, así como a orde do 25 de xaneiro de 2022,  a avaliación durante a etapa de Educación
Primaria será continua e global, tendo en conta o proceso de aprendizaxe. Feito polo cal, aprobando avaliacións
posteriores, recupéranse avaliacións anteriores, de ser o caso.

Por outra banda, se nalgún momento se obtén unha calificación negativa, poñerase en marcha un programa de
reforzo individualizado para ese/a alumno/a en cuestión, como medida ordinaria de atención á diversidade.

6. Medidas de atención á diversidade

En canto ás medidas de atención a diversidade, debemos ter en conta o establecido na Orde de 8 de setembro de
2021 contemplando as medidas ordinarias ou extraordinarias segundo corresponda.

En relación coas medidas ordinarias, levaránse a cabo, se fose necesario, reforzos co profesorado con dispoñibilidade
horaria, realizaránse programas de habilidades sociais para traballar a autoestima ou a empatía. Por último, en canto
as  medidas  ordinarias  cabe  destacar  o  programa  de  enriquecemento  curricular  para  o  alumnado  con  altas
capacidades.

Por outro lado, entre as medidas extraordinarias podemos contar co apoio do profesorado especialista en pedagoxía
terapéutica ou audición e linguaxe.

Tendo en conta esta información sobre as medidas de atención a diversidade, levaránse a cabo aquelas que se
adapten á diversidade da aula.

Algunhas destas medidas poden ser:

- Realizar actividades de reforzo para aquel alumnado que non conseguiu acadar os contidos traballados.

- Deseñar actividades de ampliación para o alumnado que xa adquiriu os contidos.

- Desenvolver as capacidades do alumnado tendo en conta as súas características e circustancias familiares, como
poden ser: adaptación dos medios, o uso da axenda escolar, flexibilización nos tempos para a realizaciñon de probas
ou tarefas, uso de imaxes, aplicacións dixitais...

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Emprendemento X X X X X X X X

ET.2 - Igualdade de xénero X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.3 - Educación para a paz X X

ET.4 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X

ET.5 - Educación para a
saúde (incluída a sexual)
ET.6 - Educación emocional e
en valores X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Emprendemento X X X X

ET.2 - Igualdade de xénero

ET.3 - Educación para a paz

ET.4 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible
ET.5 - Educación para a
saúde (incluída a sexual) X

ET.6 - Educación emocional e
en valores X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Asistencia  a  obras  teatrais  ofertadas  por  diferentes
organismos da contorna

Asistencia a obras de teatro no centro multiusos do
concello

Contacontos e animación á lecturaBiblioteca de centro

Contribución  ao  desenvolvemento  das  datas  de  obrigada
conmemoración

Conmemoracións

Observacións:
Teranse en conta todas as actividades promovidas polas diversas entidades da comunidade educativa e da
contorna para poder participar nelas durante todo o curso.
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Funcionalidade da programación

Coherencia entre os obxectivos e os contidos

Actividades axeitadas

Temporalización

Organización dos recursos materiais

Medidas de atención á diversidade

Motivación do alumnado

Procedemento de avaliación

A convivencia na aula e as relacións entre o alumnado

A hora de levar a cabo a avaliación do proceso de ensino e da práctica docente, debemos ter en conta os indicadores
de logro especificados anteriormente. Mediante eles coñeceremos a información axeitada da nosa labor docente a
través de diferentes instrumentos de avaliación, como poden ser: listas de control, a memoria da materia, as actas de
avaliación...

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento da programación levarase a cabo a través da aplicación PROENS ao finalizar cada trimestre.

Ademais,  cabe destacar  a  utilización do diario  de clase para o  seguimento da actividade lectiva,  xa que esta
ferramenta permítenos comprobar se o programado inicialmente se desenvolveu sen dificultade ou hai que realizar
modificacións. As modificacións da programación quedarán reflectivas na memoria, que se realizará a final de curso e
servirá como proposta de mellora para o vindeiro curso.

Centraremos a revisión, avaliación e seguimento da programación atendendo ós seguintes aspectos:

- Comprobación dunha correcta planificación e temporalización das unidades didácticas.

- O equipo docente que imparte a materia no mesmo nivel, coordinarase e analizará regularmente a adecuación da
programación didáctica a cada grupo, formulando propostas de mellora e realizando os axustes necesarios, sempre
que sexa preciso.

- Realizarase un seguimento dos resultados da avaliación do alumnado, e en función dos mesmos, estableceranse
modificacións e propostas de mellora naqueles aspectos que se consideren oportunos.
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9. Outros apartados
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1. Introdución

A lingua  é  un  instrumento  empregado constante  e  necesariamente  na  vida  diaria  ter  unha  alta  competencia
lingüística e comunicativa permite que as persoas desenvolvan unha vida normal.

Ademais, a lingua está presente en calquera proceso de ensino-aprendizaxe. O alumnado emprega a lingua en
calquera  das  súas  clases  no  propio  centro  educativo,  tanto  para  entender  as  instrucións  e  explicacións  do
profesorado e poder ser partícipe con el no proceso de descubrimento, como para poder xustificar e exemplificar a
interiorización dos contidos.

A área de Lingua Galega e Literatura articúlase en seis bloques:

- A lingua e os seus falantes.

-Comunicación oral.

-Comunicación escrita.

- Alfabetización mediática e informacional.

-Educación literaria.

-Reflexión sobre a lingua e os seus usos no marco de propostas de produción e comprensión de textos orais, escritos
ou multimodais.

En cada unha das unidades deseñadas para esta programación inclúense contidos relativos a cada un destes bloques,
que serán avaliados cos correspondentes criterios de avaliación. Preténdese así dar cobertura en todas as unidades
aos aspectos fundamentais na aprendizaxe da lingua galega, de xeito que os bloques mencionados non sexan
compartimentos estancos, senón un eixe vertebrador da nosa programación.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Recoñecer a diversidade lingüística do
mundo a partir da identificación das linguas do
alumnado e a realidade lingüística de Galicia e
plurilingüe  e  multicultural  de  España  para
favorecer  a  reflexión  interlingüística,  para
identificar e rexeitar  estereotipos e prexuízos
lingüísticos,  e  para  valorar  esa  diversidade
como fonte de riqueza cultural.

1-5 2-3 1-2 1-3

OBX2 - Comprender e interpretar textos orais e
multimodais  identificando o sentido xeral  e  a
información  máis  relevante,  e  valorando  con
axuda aspectos  formais  e  de  contido  básicos
para  construír  coñecemento  e  responder  a
diferentes necesidades comunicativas.

2 2 1 3 3 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 - Producir textos orais e multimodais con
coherencia, claridade e rexistro adecuados para
expresar  ideas,  sentimentos  e  conceptos;
construír  coñecemento;  establecer  vínculos
persoais;  e  participar  con  autonomía  e  unha
actitude cooperativa e empática en interaccións
orais variadas.

1-3-5 2 1 2-3 2 1

OBX4 - Comprender e interpretar textos escritos
e multimodais, recoñecendo o sentido global, as
ideas  principais  e  a  información  explícita  e
implícita,  e  realizando  con  axuda  reflexións
elementais sobre aspectos formais e de contido,
para adquirir  e construír  coñecemento e para
responder  a  neces idades  e  in te reses
comunicativos diversos.

2-3-5 2 1 1 4-5

OBX5 - Producir textos escritos e multimodais,
con corrección gramatical e ortográfica básicas,
seriando correctamente os contidos e aplicando
estratexias  elementais  de  planif icación,
textualización,  redacción,  revisión  e  edición
para construír coñecemento e para dar resposta
a demandas comunicativas concretas.

1-3-5 1 2-3 5 2

OBX6  -  Buscar,  seleccionar  e  contrastar
información procedente de dúas ou máis fontes,
d e  f o r m a  p l a n i f i c a d a  e  c o  d e b i d o
acompañamento, avaliando a súa fiabilidade e
recoñecendo algúns riscos de manipulación e
des in formac ión ,  para  t rans formala  en
coñecemento  e  para  comunicala  de  maneira
creativa, adoptando un punto de vista persoal e
respectuoso coa propiedade intelectual.

3 1-2-3-4 5 2 3

OBX7 - Ler de maneira autónoma obras diversas
seleccionadas  atendendo  aos  seus  gustos  e
intereses,  compartindo  as  experiencias  de
lectura, para iniciar a construción da identidade
lectora,  para  fomentar  o  gusto  pola  lectura
como  fonte  de  pracer  e  para  gozar  da  súa
dimensión social.

1-4 3 1 1-2-3

OBX8 - Ler, interpretar e analizar, de maneira
acompañada,  obras  ou  fragmentos  literarios
a d e c u a d o s  a o  s e u  d e s e n v o l v e m e n t o ,
e s t a b l e c e n d o  r e l a c i ó n s  e n t r e  e l e s  e
identificando  o  xénero  literario  e  as  súas
convencións  fundamentais,  para  iniciarse  no
r e c o ñ e c e m e n t o  d a  l i t e r a t u r a  c o m o
manifestación  artística  e  fonte  de  pracer,
coñecemento e inspiración para crear textos de
intención literaria.

1-2-4 1-2-3-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX9  -  Reflexionar  de  forma  guiada  sobre  a
linguaxe a  partir  de  procesos  de  produción  e
comprens ión  de  tex tos  en  con tex tos
signif icativos,  ut i l izando  a  terminoloxía
e lementa l  adecuada  para  in ic iarse  no
desenvolvemento  da  conciencia  lingüística  e
para  mellorar  as  destrezas  de  produción  e
comprensión oral e escrita.

1-2 2 1-2 5

OBX10 - Pór as propias prácticas comunicativas
ao  servizo  da  convivencia  democrát ica
utilizando unha linguaxe non discriminatoria e
detectando e rexeitando os abusos de poder a
través da palabra para favorecer un uso non só
eficaz senón tamén ético da linguaxe.

1-5 3 3 3 1-2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

X. Que escola queremos?1 10

Nesta primeira unidade proponse comezar
cunha conversación sobre como é a escola
para crear un bo clima desde o inicio de
curso. A reflexión proposta sobre o novo
curso e a confianza vai permitir ao
alumnado expresar sentimentos e
compartilos tendo en conta as normas
básicas de interacción.

8

XSomos o que comemos2 10

Nesta unidade imos falar sobre a
alimentación sa na nosa contorna e na
sociedade en xeral. De forma transversal, o
alumnado realizará un traballo de
investigación sobre os menús nas distintas
partes do mundo. Para iso, accederase a
diversas fontes de información, destacando
a consulta guiada en páxinas web. Para
pechar a unidade, porase en práctica o
aprendido para elaborar, paso a paso, un
catálogo sobre as diferentes comidas no
mundo.

10

XIguais pero diferentes3 12

Nesta unidade, a través das actividades
propostas, vaise a fomentar o traballo en
equipo e promoverase o compañeirismo na
aula. Entender que ofrecer e recibir axuda é
indispensable para todos os ámbitos da
vida axudará ao alumnado a percibilo, con
máis naturalidade, como unha ferramenta
de aprendizaxe indispensable. A
planificación secuencial dun programa para
unha entrevista a unha persoa doutro lugar
pechará a unidade.

8

XComo nos coidamos? X4 15
Nesta unidade exponse a importancia dos
hábitos saudables nas nosas vidas e
formúlanse hipóteses sobre situacións

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XComo nos coidamos? X4 15

inventadas co fin de fomentar a
creatividade. De forma integrada, proponse
a lectura e comprensión dun conto e a
análise dun anuncio vinculado co tema.
Para finalizar a unidade, os estudantes van
realizar unha enquisa sobre hábitos
saudables.

10

Onde vivimos? X5 12

Nesta unidade exponse a reflexión e o
debate sobre a importancia que ten o lugar
en que vivimos e a influencia que exercen
as características de cada localidade na
nosa forma de vida. A través das
actividades propostas, vaise a fomentar o
interese e a curiosidade por que coñezan
máis sobre as diferentes localidades,
valorando todo o que aprendemos sobre
elas. A través do diálogo, os estudantes van
contar anécdotas persoais e expresar os
seus sentimentos e emocións. Para pechar
a unidade, escribirán un texto descritivo
sobre a localidade ideal, que propiciará o
traballo transversal doutros contidos.

8

Convivimos cos animais X6 12

Como inicio desta unidade exponse un
debate sobre a convivencia cos animais. A
través desta situación de aprendizaxe, o
alumnado vai ser consciente da influencia
directa que exercen os animais nas nosas
vidas e nas nosas experiencias persoais. Ao
terminar a unidade propónselles creación
dun slogan a favor dos animais.

8

Que futuro ten o planeta? X7 12

Esta unidade parte da reflexión
sobre que o colexio é o lugar idóneo para
comezar a desenvolver e aprender
habilidades para unha convivencia
harmoniosa no planeta. Aspectos clave,
como as competencias de negociación,
escoita e diálogo, van converterse ao longo
desta unidade en ferramentas de
aprendizaxe imprescindibles para o
desenvolvemento das actividades. Un bo
clima na aula, ademais, xera un mellor
rendemento e permite un desenvolvemento
integral. Se porá en práctica todo o
aprendido e redactarase, seguindo un
esquema predeterminado, como se fan
predicións sobre o tempo atmosférico e o
clima.

8

XSalvemos os animais e as
plantas X8 12

Nesta unidade, van reflexionar e debater
sobre a protección das especies. A partir
desta formulación, coñecerán unha serie de
medios e soportes comunicativos
accesibles para eles e vanos a empregar
para transmitir mensaxes. Para sintetizar
todo o aprendido, propónselles a redacción

8
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XSalvemos os animais e as
plantas X8 12

de noticias sobre especies en extinción nas
que todos os seus elementos deben estar
interconectados: imaxes, texto e obxectivo
comunicativo.

8

XComo nos divertimos?9 12

Nesta unidade, vanse traballar todas as
actividades partindo do coñecemento de
formas sas de diversión, lectura e
comprensión dun conto, textos e
actividades de lingua, etc. Para pechar a
unidade, van redactar instrucións para un
xogo inclusivo.

8

XCiencia ao alcance10 12

Nesta unidade, o foco principal ponse na
reflexión e no coñecemento sobre Ciencia e
as consecuencias que supoñen os avances
científicos. O alumnado vai familiarizarse
con elementos comunicativos moi
presentes na nosa cotiandade. Para iso,
proponse un traballo de investigación
exhaustivo para elaborar un ficheiro de
mulleres científicas.

8

XRealidade ou ficción?11 10

11. Realidade ou ficción?
Nesta unidade exponse un debate

sobre as situacións reais e as de ficción e
proponse a reflexión sobre accións ou
actividades encamiñadas a mitigar ou
erradicar a desigualdade. Paralelamente,
vaise incidir na importancia de que o
alumnado forxe un pensamento crítico
autónomo e exprese a súa opinión dando
razóns. Para pechar a unidade, os alumnos
recomendarán libros ou películas pola
igualdade.

8

XFacémonos oír12 11

12. Facémonos oír
Nesta unidade, para finalizar o

curso, proponse a realización dun mural
sobre os nosos dereitos e deberes. Para iso,
o alumnado vai facer uso de diferentes
soportes e medios coidando,
especialmente, a veracidade e a
obxectividade dos datos recollidos. De
forma transversal, debaterán sobre o uso
dunha páxina web e de buscadores.

8

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

. Que escola queremos?

Duración

10
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

Le e extrae a idea dun texto escrito
adecuado ao nivel.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais
sinxelos que faciliten a comprensión do sentido
global do texto.

Escribe texto sinxelo integrando recursos
gráficos (ilustración)

CA5.5 - Reproducir, a partir de modelos dados,
textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso, con
sentido estético e creatividade: contos e poemas.

Completa un conto dado, con coherencia
e cohesión.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal e galega, que recollan diversidade
de autores e autoras, recoñecendo elementos
básicos dos distintos xéneros literarios e
interpretándoos e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas de maneira acompañada.

Escoita textos e relaciona coas
ilustracións.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Crea un conto sinxelo a partir dun dado,
cambiamdo palabras clave.

CA6.1 - Comparar aspectos básicos das linguas do
ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada.

Compara e recoñece títulos do mesmo
conto en galego e castelán.

CA6.4 - Revisar os textos propios e alleos, de
maneira acompañada, a partir da observación,
comparación e manipulación de palabras nun
proceso de mellora na produción e comprensión de
textos e mediante o uso guiado de dicionarios físicos
ou dixitais.

Recoñece orde alfabética.
Separa en sílabas.

TI 40

CA1.1 - Amosar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguaxes de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Mostra respecto pola lingua que
empregan os seus compañeiros/as.
Identifica a lingua empregada.

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, ofrecendo
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna e, particularmente, a dualidade
lingüística xeral galego-castelán como unha fonte de
riqueza cultural.

Emprega as dúas linguas oficiais.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñece a lingua empregada por
alumnado e profesorado.

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

Emprega o galego na situación
comunicativa que o require.
Produce textos curtos coherentes (nivel
oración).

CA2.5 - Participar en interaccións orais espontáneas
ou reguladas, incorporando estratexias elementais
de escoita activa e respectando as normas básicas
da cortesía lingüística.

Participa en interaccións orais.
Respecta as n ormas de cortesía.

24/11/2022 13:45:56 Páxina 43de8



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega, e
identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Recoñece e valora o emprego oral do
galego.
Emprega un tono axeitado.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras da literatura
galega, axustados aos seus gustos e intereses,
avanzando na construción da súa identidade lectora.

Le un conto en prosa e outro en verso.
Velocidade lectora axeitada ao seu nivel.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e do seu centro educativo.

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e
preguntar) e para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal e de discriminación polo uso do galego como
lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas, atendendo á
particularidade fonética da lingua galega.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos, da literatura galega, de uso cotián.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.
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Contidos

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Procesos: produción escrita

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios en lingua galega, adecuados aos seus intereses e
organizados en itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora empregando textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de gustos
e intereses.

- Os elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Relación entre os textos lidos e outras manifestacións artísticas e culturais.

- Elaboración de textos con intención literaria en galego, a partir de modelos dados ou recreando textos literarios.

- Creación de textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro.

- Identificación de xeito acompañado de recursos literarios básicos.

- Identificación das similitudes e diferenzas entre as linguas do seu ámbito escolar e social para acadar unha
competencia comunicativa integrada e progresar na súa aprendizaxe.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Estratexias e técnicas elementais de recoñecemento da intención comunicativa e do uso guiado de dicionarios, en
distintos soportes.

2

Título da UDUD

Somos o que comemos

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

A partir de temas tratados, incorpora
novo vocabulario empregándoo.

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
e aspectos formais e non verbais elementais de
textos escritos e multimodais, valorando o seu
contido, estrutura e fiabilidade, como medio para
ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía
correcta.

Busca, selecciona e distingue información
relevante sobre produtos de outono

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes, en
lingua galega, seleccionando o modelo discursivo
que mellor responda a cada situación comunicativa e
iniciándose, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Escribe un texto sinxelo e coherente,
expresando cada idea nunha oración.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Investiga e fai unha relación de produtos
de outono.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Emprega axeitadamente as grafías c/q

CA6.5.1. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (nome) e as regras de
ortografía, fixando diferenzas co castelán, para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Recoñece substantivos.
Clasifica segundo xénero e número.

TI 30

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
da comunicación, tendo en conta unha valoración
social equilibrada das dúas linguas oficiais.

Exprésase sen facer uso discriminatorio
da lingua

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae idea principal.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Dadas dúas fontes, compara, extrae
información e evita duplicidades.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Identifica e discrimina informacións
falsas.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, mediante a realización de
actividades literarias e participando na comunidade
lectora escolar.

Participa en actividades de lectura.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

Baleiro 0
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e
preguntar) e para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Procesos: produción oral.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos, en lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a
comprensión dos textos.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluídos os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita en lingua galega e a elaboración de textos.
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Contidos

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Identificación e valoración crítica das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de distintas fontes e de
distintos tipos de texto.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual das obras de escritores e
escritoras galegos e galegas.

- Utilización das tecnoloxías da información e comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando na comunidade lectora escolar.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do galego, prestando
especial atención ás relacións (xénero e número) que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

3

Título da UDUD

Iguais pero diferentes

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado.
Relaciona sinónimos e antónimos.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes, en
lingua galega, seleccionando o modelo discursivo
que mellor responda a cada situación comunicativa e
iniciándose, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Realiza unha descfrición sinxela.
Separa as ideas en oracións.
Emprega adxectivos.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Investiga e expón as conclusións  sobre
temáticas seleccionadas.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Razona e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e a discriminación polo uso da
lingua galega, e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos básicos, verbais e
non verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Recoñece e valora o emprego escrito do
galego.
Emprega un tono axeitado, respectando
as diferencias de compañeiros e
compañeiras.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Emprega a coma nunha enumeración.

CA6.3.1. - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre os substantivos e os adxectivos, a partir da
observación, comparación e manipulación de
palabras e enunciados, nun proceso acompañado de
produción ou comprensión de textos en contextos
significativos.

Emprega o adxectivo en concordancia co
substantivo ao que acompaña.

CA6.5.2. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (adxectivo) e as regras de
ortografía, fixando diferenzas co castelán, para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Recoñece os adxectivos.

TI 40

CA1.2 - Recoñecer a existencia de prexuízos e
estereotipos lingüísticos frecuentes, ofrecendo
alternativas e valorando a pluralidade lingüística da
súa contorna e, particularmente, a dualidade
lingüística xeral galego-castelán como unha fonte de
riqueza cultural.

Emprega as dúas linguas oficiais.

CA1.3 - Recoñecer as distintas linguas empregadas
na súa contorna a través da interacción coas persoas
próximas.

Recoñece a lingua empregada por
alumnado e profesorado.

CA1.4 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
da comunicación, tendo en conta unha valoración
social equilibrada das dúas linguas oficiais.

Exprésase sen facer uso discriminatorio
da lingua

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Respecta a diversidade e diferenzas de
quen o/a rodean.

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

A partir de temas tratados, incorpora
novo vocabulario empregándoo.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega, e
identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Recoñece e valora o emprego oral do
galego.
Emprega un tono axeitado, respectando
as diferencias de compañeiros e
compañeiras.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Expresa a súa opinión e respecta a dos/as
compañeiros/as.

Baleiro 0

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Valoración social equilibrada das dúas linguas oficiais de Galicia.

- Identificación de prexuízos e estereotipos lingüísticos.

- A diversidade etnocultural e lingüística como riqueza e ferramenta para achegarse á súa contorna.

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas, tendo unha perspectiva de xénero.

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal e de discriminación polo uso do galego como
lingua de comunicación.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas, atendendo á
particularidade fonética da lingua galega.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Xéneros discursivos
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Contidos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas relativas á puntuación.

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita das compañeiras e os compañeiros.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás repeticións e sinónimos, á orde de
oracións e parágrafos e aos diferentes conectores gramaticais e textuais explicativos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

4

Título da UDUD

Como nos coidamos?

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
e aspectos formais e non verbais elementais de
textos escritos e multimodais, valorando o seu
contido, estrutura e fiabilidade, como medio para
ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía
correcta.

Recoñece unha noticia.
Comprende o contido da noticia.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais
sinxelos que faciliten a comprensión do sentido
global do texto.

Escribe unha noticia sinxela sobre
acontecementos da clase.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Dado un tema, argumenta dando dúas
razóns a favor ou en contra.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Razona e emprega unha linguaxe non
discriminatoria.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Emprega axeitadamente as grafías c/z

CA6.5.3. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (artigo) e as regras de
ortografía, fixando diferenzas co castelán, para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Recoñece e utiliza adecuadamente os
artigos determinados e indeterminados.

TI 35

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae idea principal.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais diversos,
valorando a información máis relevante.

Discrimina información relevante da
secundaria.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Exprésase coherentemente en diferentes
situacións.

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, identificando
palabras clave e anticipando hipóteses.

Expresa unha predicción.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Identifica e discrimina informacións
falsas.

CA5.2 - Compartir a experiencia de lectura, en
soportes diversos, mediante a realización de
actividades literarias e participando na comunidade
lectora escolar.

Participa en actividades de lectura.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

Baleiro 0
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos en lingua galega.

- Procesos: interacción oral

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Procesos: produción oral.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos, en lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a
comprensión dos textos.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas
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Contidos

- Creación de textos utilizando a lingua galega con intención informativa: carteis, anuncios, pequenos cómics.

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluídos os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita en lingua galega e a elaboración de textos.

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Utilización das tecnoloxías da información e comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Estratexias básicas para a interpretación acompañada e compartida de obras, a través de conversacións literarias,
participando na comunidade lectora escolar.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

5

Título da UDUD

Onde vivimos?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

Le e extrae a idea dun texto escrito
adecuado ao nivel.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais
sinxelos que faciliten a comprensión do sentido
global do texto.

Escribe un texto sinxelo, separando as
ideas en oracións independentes.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Busca información sobre o entroido en
Galicia e atopa resposta a unha serie de
preguntas dadas.

CA4.5 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversas fontes de información que
empreguen a lingua galega acordes cos seus
intereses, avanzando na construción da súa
identidade lectora.

Le e responde preguntas sobre un texto
dado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras da literatura
galega, axustados aos seus gustos e intereses,
avanzando na construción da súa identidade lectora.

Le un texto literario e responde preguntas
sobre o mesmo. Explica se lle gustou ou
non, dando unha razón.

CA5.5 - Reproducir, a partir de modelos dados,
textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso, con
sentido estético e creatividade: contos e poemas.

Completa un poema no que faltan
palabras, mantendo a rima.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Identifica palabras que se escriben con b.
Emprega esta grafía nos casos estudados.

TI 35

CA1.1 - Amosar interese e respecto polas distintas
linguas e variedades dialectais de Galicia, incluída
unha primeira aproximación ás linguaxes de signos,
identificando as empregadas no seu ámbito familiar.

Mostra respecto pola lingua que
empregan os seus compañeiros/as.
Identifica a lingua empregada.

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae idea principal.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Busca información e identifica a relevante

CA5.3 - Valorar os textos literarios e a literatura en
xeral e especialmente en lingua galega, como fonte
de lecer e información.

Mostra interese polos textos literarios en
galego.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou do centro
como escenario de actividades literarias
compartidas.

Participa nas actividades de biblioteca.

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal e galega, que recollan diversidade
de autores e autoras, recoñecendo elementos
básicos dos distintos xéneros literarios e
interpretándoos e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas de maneira acompañada.

Escoita e identifica un poema entre outros
fragmentos textuais.

CA5.8 - Recoñecer recursos básicos da linguaxe
literaria.

Identifica a rima dun poema.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Biografía lingüística persoal e do seu centro educativo.

- Valoración da diversidade da lingua na contorna e na nosa comunidade autónoma.

- Xéneros discursivos
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Contidos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de interpretación de elementos básicos da comunicación non verbal.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, que estimulen intereses e gustos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos, da literatura galega, de uso cotián.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a
comprensión dos textos.

- Valoración e aprecio da lectura, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e
consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita en lingua galega e a elaboración de textos.

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Estratexias básicas na procura guiada da localización, selección e contraste de información recollida de distintas
fontes, citándoas e recreándoas mediante a adaptación creativa de modelos dados.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

- Utilización das tecnoloxías da información e comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Construción da identidade lectora a través da lectura de textos en galego e adecuados aos seus intereses,
procedentes de diversas fontes de información.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios en lingua galega, adecuados aos seus intereses e
organizados en itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora empregando textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de gustos
e intereses.
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Contidos

- Valoración dos textos literarios da literatura en xeral e especialmente da literatura galega como vehículo de
comunicación e recurso de lecer persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas, valorando o ritmo e a entoación.

- Análise guiada dos recursos expresivos elementais e os seus efectos na recepción do texto.

- Relación entre os textos lidos e outras manifestacións artísticas e culturais.

- Creación de textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro.

- Identificación de xeito acompañado de recursos literarios básicos.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

6

Título da UDUD

Convivimos cos animais

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 65

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

Le e extrae a idea dun texto escrito
adecuado ao nivel.

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
e aspectos formais e non verbais elementais de
textos escritos e multimodais, valorando o seu
contido, estrutura e fiabilidade, como medio para
ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía
correcta.

Distingue unha fábula doutro tipo de
texto literario. Identifica a ensinanza final
característica destes textos.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes, en
lingua galega, seleccionando o modelo discursivo
que mellor responda a cada situación comunicativa e
iniciándose, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Escribir unha noticia sobre un animal en
perigo de extinción a escoller entre varios
dados, respostando ás preguntas: que?,
quen?. por que?, cando?, onde?

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal e galega, que recollan diversidade
de autores e autoras, recoñecendo elementos
básicos dos distintos xéneros literarios e
interpretándoos e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas de maneira acompañada.

Relaciona fábulas coas súas ensinanzas e
con refráns.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Completar unha fábula coñecida.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Recoñece palabras que se escriben con v.
Emprega esta grafía en palabras
estudadas.

CA6.3.1. - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre os substantivos e os adxectivos, a partir da
observación, comparación e manipulación de
palabras e enunciados, nun proceso acompañado de
produción ou comprensión de textos en contextos
significativos.

Recoñece e emprega palabras
transformadas por aumnetativos ou
diminutivos.

TI 35

CA2.2 - Ampliar paulatinamente o vocabulario a
partir das experiencias e situacións cotiás.

Recoñece e emprega o vocabulario novo.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Emprega a lingua galega nas interaccións
orais que o demandan.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación de mellora e o gusto pola lectura.

Le textos variados con velocidade e
fluidez axeitadas á súa idade.

CA3.8 - Utilizar, de xeito acompañado, as bibliotecas
de aula e de centro, respectando as súas normas
básicas de organización e funcionamento e
participando nas actividades organizadas e
interesarse por formar unha pequena biblioteca
propia con textos da literatura infantil galega.

Fai uso da biblioteca.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Busca libros na bilioteca.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura, participando, de forma acompañada ou
autónoma, en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa nas actividades de bilioteca.

CA5.1 - Ler de maneira autónoma ou acompañada
textos de diversos autores e autoras da literatura
galega, axustados aos seus gustos e intereses,
avanzando na construción da súa identidade lectora.

Selecciona libros en galego da biblioteca.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

Baleiro 0

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos

- Interese pola ampliación de vocabulario para unha mellor comunicación oral.

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos en lingua galega.

- Procesos: produción oral.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos, da literatura galega, de uso cotián.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Valoración e aprecio da lectura, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e
consolidar a ortografía correcta.

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Coñecemento da organización e funcionamento das bibliotecas da aula, do centro e das virtuais e participación nas
actividades organizadas. Interese por manter a biblioteca propia e persoal, ampliando os seus fondos con textos
propios da literatura galega.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Produción de textos escritos e multimodais sinxelos, coherentes e con presentación coidada, utilizando en cada
situación o modelo discursivo que corresponda.
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Contidos

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita das compañeiras e os compañeiros.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e
lecer.

- Lectura acompañada e comentada de diversos textos literarios en lingua galega, adecuados aos seus intereses e
organizados en itinerarios lectores.

- Construción da identidade lectora empregando textos da literatura galega. Estratexias para a expresión de gustos
e intereses.

- Os elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Identificación de xeito acompañado de recursos literarios básicos.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Aproximación á lingua como sistema con distintos niveis: sons e letras, palabras, oracións e textos. Observación e
comparación de unidades comunicativas básicas.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

7

Título da UDUD

Que futuro ten o planeta?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA3.2 - Comprender distintos tipos de textos
adaptados á súa idade, aplicando os coñecementos
básicos sobre a estrutura da lingua, a gramática, o
vocabulario, así como as regras de ortografía para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Le e comprende un texto dado.
Comprende o vocabulario traballado

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
e aspectos formais e non verbais elementais de
textos escritos e multimodais, valorando o seu
contido, estrutura e fiabilidade, como medio para
ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía
correcta.

Distingue un blog e una páxina web.
Valora e selecciona a información
atopada.

CA3.7 - Elaborar textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes, individuais ou colectivos,
integrando recursos gráficos ou paratextuais
sinxelos que faciliten a comprensión do sentido
global do texto.

Escribe un pequeno texto que se poida
publicar nun blog sobre alimentos
saudables.

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Investiga e expón hábitos saudables da
vida cotiá..
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Buscar alimentos saudables propios da
época do ano na que estamos. Enquisa
sobre hábitos alimenticios na aula.
Exposición resultados.

CA6.5.4. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (pronome) e as regras de
ortografía, fixando diferenzas co castelán, para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Identifica os pronomes. Emprégaos en
concordancia co verbo
Identifica palabas que se escriben con x.

CA6.6 - Progresar na adquisición de vocabulario
galego a través dos textos.

Identifica palabras da mesma familia

TI 25

CA2.1 - Comprender o sentido de textos orais e
multimodais sinxelos, recoñecendo as ideas
principais, as mensaxes explícitas e as mensaxes
implícitas máis sinxelas, e progresando, de maneira
acompañada, na valoración crítica do contido.

Comprende o que escoita.
Extrae idea principal.

CA2.6 - Expresarse con coherencia de forma oral
para satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións.

Expresa resultados dunha investigación
con coherencia.

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Expresa opinón propia e respecta a dos
seus compañeiros/as.

CA3.10 - Construír, a través da linguaxe e de forma
progresiva, un pensamento crítico para evitar
discriminacións e prexuízos.

Emprega a linguaxe sen facer
discriminacións.

CA4.6 - Compartir oralmente a experiencia de
lectura, participando, de forma acompañada ou
autónoma, en comunidades lectoras de ámbito
escolar.

Participa en actividades de lectura.

Baleiro 0
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos en lingua galega.

- Procesos: interacción oral

- Interacción oral adecuada en situacións de aula, mobilizando estratexias básicas de cortesía lingüística e
asertividade.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
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Contidos

- procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Estratexias para a utilización da linguaxe oral como instrumento de comunicación e aprendizaxe (escoitar e
preguntar) e para a identificación e interpretación do sentido global de textos orais e multimodais sinxelos.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas, atendendo á
particularidade fonética da lingua galega.

- Construción, valoración e comunicación de coñecemento mediante a planificación e produción acompañada de
textos orais e multimodais sinxelos.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos, en lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Aplicación de normas ortográficas relativas á puntuación.

- Modelos e estratexias elementais, individuais ou grupais, de planificación, redacción, revisión de textos escritos
sinxelos, en diferentes soportes (incluídos os dixitais), con distintos propósitos comunicativos.

- Valoración da propia produción escrita, así como a produción escrita das compañeiras e os compañeiros.

- Estratexias e técnicas para comparar e clasificar a información.

- Identificación e valoración crítica das mensaxes e da información recollidas e transmitidas de distintas fontes e de
distintos tipos de texto.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual das obras de escritores e
escritoras galegos e galegas.

- Colaboración en comunidades lectoras de ámbito escolar a través de experiencias lectoras compartidas.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.

- Procedementos elementais de adquisición de vocabulario galego. Semellanzas e diferenzas de forma e significado
entre palabras da mesma familia léxica ou semántica.
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8

Título da UDUD

Salvemos os animais e as plantas

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

Le e extrae a idea dun texto escrito
adecuado ao nivel.

CA3.6 - Producir textos escritos e multimodais
sinxelos e coherentes en distintos soportes, en
lingua galega, seleccionando o modelo discursivo
que mellor responda a cada situación comunicativa e
iniciándose, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Escribe unha lenda curta.

CA3.11 - Rexeitar os usos lingüísticos
discriminatorios e a discriminación polo uso da
lingua galega, e identificar os abusos de poder a
través da palabra a partir da reflexión grupal
acompañada sobre os aspectos básicos, verbais e
non verbais, da comunicación, tendo en conta unha
perspectiva de xénero.

Recoñece as discriminacións nun texto
sobre mulleres cientíifcas.

CA5.4 - Identificar a biblioteca da aula ou do centro
como escenario de actividades literarias
compartidas.

Participa nas actividades literarias
propostas.

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Escribe una reseña dunha película.
Título, tema e indica por que lle gustou.

CA6.3.2. - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre os substantivos e verbos, a partir da
observación, comparación e manipulación de
palabras e enunciados, nun proceso acompañado de
produción ou comprensión de textos en contextos
significativos.

Emprega os verbos na persoa e número
axeitados.
Recoñece palabras derivadas.

CA6.5.5. - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais (verbo) e as regras de
ortografía, fixando diferenzas co castelán, para
favorecer unha comunicación máis eficaz.

Recoñece os verbos como accións.
Identifica palabras escritas con h,
emprega esta grafía en palabras
estudadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 40

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Respecta a diversidade e diferenzas de
quen o/a rodean.

CA2.3 - Identificar, de maneira acompañada, o
contido de textos orais e multimodais diversos,
valorando a información máis relevante.

Recoñece lendas de tradición oral.

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

Recomenda unha película. Aporta 2
razóns polas que a valora.

CA2.7 - Rexeitar os usos lingüísticos discriminatorios
e a discriminación polo uso da lingua galega, e
identificar os abusos de poder a través da palabra
desde unha reflexión grupal acompañada sobre os
aspectos básicos, verbais e non verbais, da
comunicación, tendo en conta unha perspectiva de
xénero.

Recoñece e rexeita as discriminacións
feitas nunha película determinada.

CA3.5 - Adquirir a eficacia lectora mediante unha
planificación de mellora e o gusto pola lectura.

Le con velocidade e fluidez axeitadas á
súa idade.

CA3.8 - Utilizar, de xeito acompañado, as bibliotecas
de aula e de centro, respectando as súas normas
básicas de organización e funcionamento e
participando nas actividades organizadas e
interesarse por formar unha pequena biblioteca
propia con textos da literatura infantil galega.

Dramatización de texto teatral.
Participa nas actividades realizadas na
biblioteca.

CA4.3 - Utilizar a biblioteca de aula e de centro para
localizar libros axeitados ao seu gusto persoal e
intereses.

Busca libros en galego na biblioteca.

CA5.3 - Valorar os textos literarios e a literatura en
xeral e especialmente en lingua galega, como fonte
de lecer e información.

Participa na dramatización de textos
teatrais.

Baleiro 0

CA6.3 - Formular conclusións elementais sobre o
funcionamento da lingua galega, prestando especial
atención á concordancia e ás relacións de significado
entre as palabras (substantivos, adxectivos e
verbos), a partir da observación, comparación e
manipulación de palabras e enunciados, nun proceso
acompañado de produción ou comprensión de textos
en contextos significativos.
CA6.5 - Aplicar os coñecementos básicos sobre as
categorías gramaticais e as regras de ortografía,
fixando diferenzas co castelán, para favorecer unha
comunicación máis eficaz.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Recoñecemento nas expresións verbais e non verbais da igualdade entre homes e mulleres.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas, tendo unha perspectiva de xénero.

- Contexto
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Contidos

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a adquisición de destrezas básicas sobre xéneros discursivos propios do ámbito persoal, social e
educativo (contido e forma).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución oral de textos en lingua galega.

- Procesos: interacción oral

- Estratexias de interpretación de elementos básicos da comunicación non verbal.

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Estratexias de expresión e escoita empática de necesidades, vivencias e emocións propias e alleas para a
resolución dialogada dos conflitos, tendo en conta a perspectiva de xénero.

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión e expresión de mensaxes verbais e non verbais, especialmente xestos e ton de voz que incidan no
significado da mensaxe que se quere transmitir.

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, que estimulen intereses e gustos.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas, atendendo á
particularidade fonética da lingua galega.

- Creación de textos orais utilizando unha linguaxe verbal non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Contexto

- Incidencia dos compoñentes (situación, participantes, propósito comunicativo, canle) no acto comunicativo.

- Xéneros discursivos

- Estratexias para a comprensión lectora de textos sinxelos, da literatura galega, de uso cotián.

- Elementos básicos de contido (tema, léxico) e forma (estrutura, título, imaxes).

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo.

- Estratexias para a coherencia e a cohesión na produción e reprodución de textos escritos, en lingua galega.

- Procesos: comprensión lectora.

- Lectura individual ou acompañada de distintos tipos de textos, con entoación e ritmo adecuados ao
desenvolvemento cognitivo.

- Estratexias básicas de comprensión do sentido xeral e identificación das ideas máis relevantes de textos escritos
en lingua galega.

- Elementos gráficos, textuais e paratextuais progresivamente complexos que favorecen a comprensión antes,
durante e despois da experiencia lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a
comprensión dos textos.

- Valoración e aprecio da lectura, especialmente en lingua galega, como medio para ampliar o vocabulario e
consolidar a ortografía correcta.
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Contidos

- Comprensión de textos diversos, adecuados á súa idade, lidos en voz alta e en silencio, empregando a lectura
como medio para ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía correcta.

- Uso da biblioteca para a lectura dos libros propostos, na procura de información e utilización desta como fonte de
información e lecer.

- Coñecemento da organización e funcionamento das bibliotecas da aula, do centro e das virtuais e participación nas
actividades organizadas. Interese por manter a biblioteca propia e persoal, ampliando os seus fondos con textos
propios da literatura galega.

- Detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e icónica.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Aplicación de normas ortográficas relativas á puntuación.

- Aplicación de normas de cohesión do texto: mantemento do tempo verbal.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a expresión
escrita en lingua galega e a elaboración de textos.

- Uso de elementos gráficos e paratextuais básicos que faciliten a organización e comprensión do texto.

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

- Utilización da biblioteca e dos recursos dixitais da aula ou do centro como fonte de información, aprendizaxe e
lecer.

- Colaboración en comunidades lectoras de ámbito escolar a través de experiencias lectoras compartidas.

- Valoración dos textos literarios da literatura en xeral e especialmente da literatura galega como vehículo de
comunicación e recurso de lecer persoal.

- Funcionamento da biblioteca da aula ou do centro como escenario de actividades literarias compartidas.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Os elementos constitutivos esenciais da obra literaria (tema, protagonista, personaxes secundarios).

- Creación de textos literarios sinxelos, en prosa ou en verso: contos, poemas, adiviñas, cancións e teatro.

- Os signos de puntuación elementais como mecanismos para organizar o texto escrito.

- Estratexias para a elaboración guiada de conclusións propias sobre o sistema lingüístico. Transformación de
enunciados (substitución, cambio de orde, manipulación).

- Establecemento de xeneralizacións sobre aspectos lingüísticos elementais na estrutura do galego, prestando
especial atención ás relacións (xénero e número) que se establecen entre substantivos, adxectivos e verbos.

- Ortografía: utilización das regras básicas de ortografía e puntuación.

- Recoñecemento das distintas clases de palabras (substantivo, verbo, adxectivo, pronomes, artigos). Características
e uso de cada clase de palabra.
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9

Título da UDUD

Como nos divertimos?

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

 Elaborar textos orais e multimodais

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Producir  textos  de acordo con  modelos
dados

TI 50

CA3.1 - Ler de maneira silenciosa e en voz alta
textos escritos e multimodais sinxelos en lingua
galega, identificando o sentido global e a
información relevante e integrando, de maneira
acompañada, a información explícita.

Ler e comprender textos extraendo as
ideas principais

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, a
travésdas tic

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Xéneros discursivos

- Intención comunicativa e claves da tipoloxía textual básica: narración, descrición, diálogo e exposición.

- Procesos: comprensión oral

- Audición, dramatización e reprodución de textos adecuados ao nivel, que estimulen intereses e gustos.

- Procesos: produción oral.

- Produción de textos orais sinxelos de diferente tipoloxía. Pronuncia e entoación adecuadas, atendendo á
particularidade fonética da lingua galega.

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas de certos fonemas e grafemas

- Comunicación creativa do coñecemento, con respecto pola propiedade intelectual das obras de escritores e
escritoras galegos e galegas.

- Comprensión, memorización e recitado de poemas, valorando o ritmo e a entoación.
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10

Título da UDUD

Ciencia ao alcance

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 60

CA2.8 - Mobilizar, coa planificación e o
acompañamento necesarios, estratexias básicas
para a comunicación asertiva e o consenso,
progresando na xestión dialogada de conflitos.

Usar o dialógo como medio para a
resolución de problemas.

CA4.2 - Compartir os resultados dun proceso de
investigación sinxelo, individual ou grupal, sobre
algún tema de interese persoal, realizado de
maneira acompañada, que implique a localización,
selección e contraste de información de distintas
fontes, incluídas as dixitais.

Compartir os resultados dun proceso de
investigación a través de estratexias
comunicativas.

TI 40

CA1.5 - Usar unha linguaxe respectuosa coas
diferenzas persoais, culturais e coa perspectiva de
xénero.

Usar unha linguaxe respectuosa

CA3.3 - Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía, identificando
palabras clave e anticipando hipóteses.

 Utilizar estratexias para a comprensión
lectora de textos de diversa tipoloxía,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas, tendo unha perspectiva de xénero.

- Procesos: interacción oral

- Participación activa en situacións de comunicación, espontáneas e dirixidas, utilizando frases cunha secuencia
lineal sinxela e coherente, construíndo o discurso de acordo coas necesidades comunicativas de cada situación.

- Procesos: comprensión lectora.

- Estratexias básicas de uso de fontes documentais diversas, tanto en papel como dixitais, para mellorar a
comprensión dos textos.

- Modelos explícitos para reelaborar a información.

11

Título da UDUD

Realidade ou ficción?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Produciión de textos  sinxelos coa maior
corrección posible.

TI 60

CA3.9 - Acadar as destrezas e competencias
lingüísticas a través do uso da lingua escrita..

Desenvolver as destrezas para a
elaboración dos textos escritos.

CA4.1 - Localizar, seleccionar e contrastar
información de distintas fontes, incluídas as dixitais,
citándoas e recreándoas mediante a adaptación
creativa de modelos dados.

Busca selectiva de información y
comparar fuentes.

CA5.7 - Producir, de maneira acompañada, textos
sinxelos individuais ou colectivos con intención
literaria, recreando de maneira persoal os modelos
dados.

Producir textos escritos  a partir de
modelos dados.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas ortográficas relativas á puntuación.

- Utilización das tecnoloxías da información e comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Elaboración de textos con intención literaria en galego, a partir de modelos dados ou recreando textos literarios.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás repeticións e sinónimos, á orde de
oracións e parágrafos e aos diferentes conectores gramaticais e textuais explicativos.

12

Título da UDUD

Facémonos oír

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA3.4 - Analizar, de maneira acompañada, o contido
e aspectos formais e non verbais elementais de
textos escritos e multimodais, valorando o seu
contido, estrutura e fiabilidade, como medio para
ampliar o vocabulario e consolidar a ortografía
correcta.

 Analizar, de maneira acompañada, o
contido e aspectos formais e non verbais
elementais de textos escritos.

TI 70

CA2.4 - Elaborar textos orais e multimodais
coherentes, con planificación acompañada,
axustando o discurso á situación comunicativa e
utilizando recursos non verbais básicos.

Elaborar textos, con axuda, axustándose
á situación comunicativa.

CA4.4 - Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
sustentable e saudable das tecnoloxías da
información e da comunicación para a procura da
información.

Adoptar hábitos de uso crítico, seguro,
coas TIC

CA5.6 - Escoitar e ler textos variados da literatura
infantil universal e galega, que recollan diversidade
de autores e autoras, recoñecendo elementos
básicos dos distintos xéneros literarios e
interpretándoos e relacionándoos con outras
manifestacións artísticas de maneira acompañada.

 Escoitar e ler textos variados da
literatura infantil universal e galega,

CA6.2 - Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes, seleccionando o
modelo discursivo que mellor responda a cada
situación comunicativa, iniciándose no uso de
normas ortográficas sinxelas e adecuadas ao seu
nivel, progresando, de maneira acompañada, na
mobilización de estratexias sinxelas, de
planificación, redacción e revisión, coidando a
presentación.

Producir en galego textos escritos e
multimodais sinxelos e coherentes,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procesos: comprensión oral

- Comprensión global e específica e identificación das ideas máis relevantes de textos orais de diversa tipoloxía e
procedentes de diversas fontes (gravacións, medios de comunicación, escoita oral de contos infantís).

- Procesos: produción escrita

- Aplicación das normas ortográficas básicas adecuadas ao seu desenvolvemento cognitivo e cohesión do texto:
mantemento do tempo verbal, puntuación.

- Aplicación de normas de cohesión do texto: mantemento do tempo verbal.

- Utilización das tecnoloxías da información e comunicación para a procura da información, adoptando hábitos de
uso crítico, seguro, sustentable e saudable.

- Lectura expresiva, dramatización ou interpretación de fragmentos, atendendo aos procesos de comprensión e ao
nivel de desenvolvemento.

- Mecanismos de coherencia e cohesión elementais, con especial atención ás repeticións e sinónimos, á orde de
oracións e parágrafos e aos diferentes conectores gramaticais e textuais explicativos.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

Os alumnos  han de  iniciarse  na  utilización  da  linguaxe como instrumento  de  comunicación  oral  e  escrita,  de
representación, interpretación e comprensión da realidade. Necesitamos dotar o alumnado de ferramentas para que
poidan desenvolverse en múltiples contextos dominando a lingua oral e escrita de forma funcional.

Centramos a orientación nesta área na adquisición de habilidades imprescindibles para o desenvolvemento da
capacidade de comprensión dos alumnos  e alumnas, sempre a través de apoios graduais e partindo da realidade
más inmediata do neno.

Todo o traballo se encamiña a proporcionarlle recursos de comunicación:

-A  escritura: integramos o proceso de adquisición desta destreza a través do coñecemento previo dos sons, os cales
se estudan en relación con un contexto de aprendizaxe motivadora e se abordan dunha maneira progresiva.

-A expresión oral: mediante a participación na clase favorecese a ampliación e utilización do vocabulario, a expresión
de experiencias personais, a formulación de conxeturas e  hipóteses, etc. O profesor fomenta distintos tipos de
situacións de comunicación oral condicionados a cada nivel e momento. Mediante o xogo e a simulación os alumnos e
alumnas descobren as posibles actitudes comunicativas.

-A comprensión lectora:  O alumnado chegará a distinguir  os elementos estructurais  das narracións e as ideas
esenciais das exposicións e a discriminar os constituintes dos distintos tipos de lectura (títulos, portadas, capítulos,
etc...). Así o alumno comprenderá  o seu valor expresivo e observará os contidos e mensaxes connotativas.

-A expresión escrita: desenvolvemos a tipología textual, co fin de que o alumno sexa capaz de producir composicións
individuais de distinta índole; ademáis aprenderá a facer esquemas e resumos, que lle axudarán a extraer as ideas
principais dun texto.

Presentamos  os  coñecementos  específicos  de  tipo  gramatical  e  ortográfico  como recursos  necesarios  para  a
expresión, con utilidade y aplicación práctica.

Esto  favorece  a   súa  asimilación,  posto  que  no  se  plantexan  como  obxectos  extranos,  susceptibles  de  ser
memorizados, senon como unha axuda máis para a comunicación.

Os contidos da área de Lingua Galega están organizados arredor duns conceptos fundamentais vinculados a contexto
real. Será importante traballar a parte competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción e se poida
aplicar a proxectos reais próximos ao alumnado.

Debemos ter en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que hai que seguir desenvolvendo. Estas
fortalezas axudarannos a definir a predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas a realizar
estarán pensadas dende a teoría das Intelixencias Múltiples como posibilidade para que todo o alumnado chegue a
comprender aqueles contidos que necesita adquirir para alcanzar os obxectivos de aprendizaxe que pretendemos.

Nesta área os  alumnos inícianse no desenvolvemento das habilidades da linguaxe,  por  iso,  deberán manexar
diferentes destrezas que impliquen o traballo en grupo colaborador como unha forma de adestrar a capacidade
empática de poñerse no lugar doutras persoas e saber expresar en función do contexto e a intención comunicativa o
que pode suceder en situacións reais e cotiás.

A elaboración de proxectos de traballo cooperativo constitúe unha forma de aprendizaxe significativa e auténtica,

Centraremonos nunha metodoloxía flexible e inclusiva , dotada de técnicas e recursos educativos que mellor se
adapten as necesidades particulares dos alumnos.

Dispoñemos de materiais didácticos específicos para utilizar en función das condicións concretas de cada neno ou
nena, así como dos obxectivos de mellora que se plantexen en cada caso.

O carácter multidisciplinar de moitas das competencias parte da concepción do currículo como un conxunto que
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abarca as diversas áreas e materias,  polo que se  requiere unha gran coordinación  docente donde o traballo en
equipo de todos os docentes ha de ser unha constante.

Fomento da lectura.

O plan lector do noso centro intenta promover o gusto pola lectura e fomentar o hábito lector entre o alumnado e as
familias.

Hora de lectura, un tempo de vinte minutos diarios no que todo o centro está realizando lectura silenciosa.

A biblioteca en colaboración cos titores planifica e leva a cabo actividades de fomento da lectura e alfabetización
mediática e informacional  asi como o favorecemento da compentencia lingüística  e interpretación da información, a
través de actividades de diferentes eidos a través das aportacións dende a biblioteca creativa  ( club de ciencias,
xadrez , clubs de diferentes xéneros literarios,....)

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Libro de texto do alumno da editorial seleccionada.

Vídeos didácticos.

Libro dixital de dita editorial.

Dicionario de lingua galega.

Murais ortográficos e de vocabulario.

Recursos fotocopiables.

Recursos na rede.

Xogos didácticos.

Biblioteca escolar de aula e do centro.

Periódicos e revistas.

Material funxible.

Neste apartado vaise a expoñer principalmente a selección dos materiais e recursos didácticos empregados.

Os  criterios  de  selección dos  materiais  curriculares  que sexan adoptados  polos  equipos  docentes,  seguen un
conxunto de criterios  homoxéneos que proporcionan resposta efectiva ás formulacións xerais  de intervención
educativa.

Establécense oito criterios ou directrices xerais que perfilan a análise:

-Adecuación ao contexto educativo do centro.

-Correpondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados no Proxecto educativo do centro.

-Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos.
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-A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a fidelidade á lóxica interna de
cada área.

-A variedade das activdades, diferete tipoloxía e a súa potencialidade para a atención ás diferenzas individuais.

-A claridade e amenidade gráfica e expositiva.

-A existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa.

Atendendo a todos eles, establecemos unha serie de pautas concretas que dirixirán a nosa selección.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación é un proceso de toma de decisións durante o cal se recolle información, debe formar parte dos procesos
de aprendizaxe e ensino e ser reguladora e autorreguladora da aprendizaxe.

Neste senso a avaliación inicial debe recoller información relevante do alumnado para poder axustar e desenvolver a
programación acorde coas súas características, unha aprendizaxe matemática significativa e unha contribución
adecuada  ao  desenvolvemento  das  competencias.  Nesta  área,  esta  avaliación  inicial  deberá  permitir  obter
información sobre o desenvolvemento da capacidade do alumnado para actuar en situacións matemáticas diversas
poñendo en funcionamento coñecementos, habilidades, destrezas, valores e actitudes.

A avaliación inicial debe ter dous grandes momentos: un a comezo de curso e outro ao comezo de cada unidade.

Ao  comezo  de  curso  é  moi  importante  para  definir  cal  será  o  proceso  educativo  que  programaremos  e
desenvolveremos nesa aula en concreto. A recollida de información é un paso fundamental, pois, en función deses
datos tomaranse unhas decisións ou outras.

Cómpre saber que sabe e sabe facer o alumnado, mais tamén a súa motivación,  a atención, os  intereses,  o estilo de
aprendizaxe, o modo de aproximación aos recursos, as emocións ante as matemáticas, como traballa en equipo
(aceptación de roles, participación, responsabilidade, resolución de conflitos, ...).

Así, a avaliación inicial ao comezo de curso terá unhas funcións concretas:

- Achegar información sobre o contexto escolar do grupo: profesorado, recursos, posibilidades de interacción con
otros grupos, coordinación, medidas de atención, métodos,...

- Obter datos relacionados co entorno socio-familiar do alumnado que poidan incidir no seu desenvolvemento escolar.

- Definir concretamente a intervención educativa a desenvolver priorizando aqueles aspectos que se amosaron
deficitarios

- Concretar estratexias de aprendizaxe que permitan unha intervención máis eficaz, ademais de servir de referente
para contrastar os avances que se vaian obtendo ao longo dos procesos de aprendizaxe e ensino desenvolvidos.

Ao comezo de cada unidade ou proposta de traballo haberá de realizarse unha avaliación inicial durante a cal serán
detectadas as ideas, as crenzas, as actitudes, os coñecementos, o control dos procesos matemáticos previos, ... de
cara a establecer un adecuado proceso de aprendizaxe significativa.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

8

UD 2

10

UD 3

8

UD 4

10

UD 5

8

UD 6

8

UD 7

8

UD 8

8

UD 9

8

UD 10

8

Proba
escrita 60 70 60 65 65 65 75 60 50 60

Táboa de
indicadores 40 30 40 35 35 35 25 40 50 40

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

8

UD 12

8

Total

100

Proba
escrita 40 30 59

Táboa de
indicadores 60 70 41

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Realizarase a cualificación do noso alumnado tendo en conta os seguintes puntos:

-Realizaremos unha proba escrita en cada unha das Unidades Didácticas que traballaremos ao longo do curso,
dándolle a porcentaxe recollida no apartado anterior. Dentro de cada unidade, cada proba escrita será elaborada e
avaliada tendo en conta o peso orientativo asignado a cada criterio de avaliación.

-Mediante  a  observación  directa  e  sistemática  completaremos unha táboa de indicadores  ou  rúbrica  coa que
valoraremos os seus traballos, as exposicións destes, así como as interacións orais e a actitude ante a materia e cos
seus compañeiros/as. Esta táboa de indicadores terá o peso especificado en cada unidade.

Nesta táboa de indicadores, algúns serán recollidos marcando si/non  como resposta ao mínimo a conseguir, e outros
serán recollidos cunha escala do 1 ao 5 como posible resposta.

Así na unidade 1,  o 60% da cualificación virá dada por unha proba escrita, e o 40% restante mediante unha táboa de
indicadores. E do mesmo xeito no resto das unidades.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

Dado que se trata dun currículo competencial e tendo en conta que os obxectivos de área se traballan en todas as
avaliacións parciais, a recuperación se integrará na avaliación seguinte. Os instrumentos de avaliación empregados
para avaliar os obxectivos de área a través dos criterios de avaliación suporán o emprego de contidos traballados nas
avaliacións previas.

Asemade, se a valoración dos criterios de cualificación se basea en determinados instrumentos, a recuperación dos
obxectivos de área non acadados será avaliado a través do mesmo tipo de instrumentos de avaliación usados na
avaliación suspensa. No caso de alumnado con medidas de atención á diversidade, os instrumentos adaptaranse ás
súas características.

Actualizarase a cualificación  no momento en que o alumnado recupere, dado que se trata dunha avaliación
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progresiva.

6. Medidas de atención á diversidade

En canto ás medidas de atención á diversidade, debemos ter en conta á hora de levar a cabo esta programación  o
establecido  na Orde do 8 de setembro de 2021  contemplando s medida ordinarias, ou extraordinarias, segundo
corresponda.

Así, entre as medidas ordinarias hai que ter en conta á adecuación desta programación ás características do centro e
do alumnado. Por outro lado, levaranse a cabo reforzos educativos con aquel profesorado con dispoñibilidade horaria,
ademais de programas de habilidades sociais para traballar a autoestima ou a empatía, o que facilitará o traballo en
equipo. Por último, en canto as medidas ordinarias hai que destacar o programa de enriquecemento curricular para
aquel alumnado con altas capacidades.

Por outra banda, entre as medidas extraordinarias podemos atopar: , apoio do profesorado especialista en pedagoxía
terapéutica ou audición e linguaxe e pedagoxía terapeuta.

Tendo en conta esta información sobre as medidas de atención á diversidade, levaranse a cabo aquelas que se
correspondan coa diversidade da aula, como poden ser as seguintes:

-  Mellorar  os  hábitos  de  estudio  e  as  técnicas  de  aprendizaxe  do  alumnado,  potenciando  a  adquisición  das
competencias a través da realización de esquemas, mapas conceptuais, claves dicotómicas, resumos, etc.

- Desenvolver as capacidades do alumnado tendo en conta as súas características e circunstancias familiares, como
poden ser: a adaptación de medios, o uso da axenda escolar, adaptación dos tempos na realización de probas ou
tarefas, uso de imaxes, aplicacións dixitais...

- Realizar actividades de reforzo para aquel alumnado que non conseguiu adquirir os contidos traballados, como
poden ser o uso de imaxes ou apoios visuais.

- Deseñar actividades de ampliación para aquel alumnado que xa adquiriu os contidos, a través da relación de tarefas
de aprendizaxe integradas que aborden contidos de outras materias, afondando nos coñecementos adquiridos.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión lectora. X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e
escrita. X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual. X X X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital. X X X X X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, do espírito
científico e do
emprendemento.

X X

ET.6 - Igualdade entre
mulleres e homes. X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.7 - Educación para a paz. X X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible.

X X X X

ET.9 - Educación para a
saúde (incluida a afectivo-
sexual).

X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12

ET.1 - Comprensión lectora. X X X X

ET.2 - Expresión oral e
escrita. X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual. X X

ET.4 - Competencia dixital. X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, do espírito
científico e do
emprendemento.

X

ET.6 - Igualdade entre
mulleres e homes. X

ET.7 - Educación para a paz. X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible.

X X

ET.9 - Educación para a
saúde (incluida a afectivo-
sexual).

X X

Observacións:
Aínda que todos os elementos trasnsversais  poderían relacionarse con todas as unidades,  marcamos solo
aquelas unidades nas que o elemento transversal está presente dun xeito moi claro.
Traballaranse segundo a programación de aula ainda que  a un ritmo acorde coas capacidades e destrezas do
alumnado.
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas áreas, 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.

Na programación de aula non están programados como contidos a ensinar, senón que se traballarán en todas as
áreas e serán tidos en conta ao longo de toda a actuación educativa: á hora de organizar a aula, de facer
agrupamentos de alumnos, de seleccionar lecturas e materiais, de poñer en marcha estratexias que permitan a
colaboración e o protagonismo dos alumnos máis desfavorecidos e establecendo plans que permitan superar as
dificultades, así como a desenvolver e potenciar as habilidades.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Contacontos, animación á lectura.Actividades de biblioteca.

Revista escolar, unidades didácticas como O Magosto e Día
das Letras Galegas, programa de televisión escolar.

Actividades  promovidas  polo  Departamento  de
Normalización  e  DinamizaciónLingüística.  (2º
trimestre)

Selección  dunha  das  obras  ofertadas  para  escolares  no
auditorio.

Asistir actividades propostas por outras entidades.

Observacións:
A  participación  do  alumnado  nas  actividades  complementarias  propostas  contribúe  na  consecución  dos
obxectivos propostos na área para o terceiro curso.
Os elementos transversais tamén estarán presentes no deseño e realización de todas as tarefas relativas as
actividades extraescolares programadas polo centro.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

6. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

7. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

8. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

9. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

10. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

11. Valorouse adecuadamente o traballo cooperativo do alumnado dentro do grupo.

Neste  apartado  preténdese  promover  a  reflexión  da  práctica  docente  e  a  autoavaliación  da  realización  e  o
desenvolvemento da programación didáctica.

Analizaranse nunha posta en común do profesorado do nivel ao remate de cada avaliación . Este proceso permitirá
unha reflexión sobre a nosa práctica docente e posibilitará a introdución das medidas correctoras necesarias para a

Descrición:
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mellora do proceso de ensino.

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Toda a programación está suxeita a ser revisada con continuidade có obxectivo de adaptar o proceso de ensino-
aprendizaxe aos diferentes ritmos, intereses e necesidades do alumnado.

Durante o desenvolvemento das diferentes Unidades Didácticas e ao remate das mesmas, levarase a cabo unha
avaliación obxectiva coa finalidade de mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.

Ao remate de cada trimestre, valoraranse os resultados académicos obtidos polo alumnado, a información recollida a
través dos indicadores de logro do epígrafe anterior e os datos aportados polo equipo docente nas sesións de
avaliación, có gallo de formular propostas de mellora en todos os aspectos da programación (proceso de aprendizaxe,
proceso de ensino e a propia práctica docente). Faremos especial fincapé na análise das cualificacións obtidas ao
longo dos tres trimestres.

9. Outros apartados
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1. Introdución

Esta programación foi realizada seguindo as pautas mencionadas nos seguintes documentos:

¿ Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
Educación.

¿ Real decreto 157/2022, do 1 de marzo, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da
educación primaria

¿ DECRETO 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

¿ Orde do 9 de xuño do 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

¿ Decreto 229/2011, de 7 de decembro, pola 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

O currículo (regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das
ensinanzas e etapas educativas) estará integrado polos:

a) Obxectivos da etapa: logros que se espera que o alumnado alcance ao finalizar a etapa e cuxa consecución está
vinculada á adquisición das competencias clave.

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que o alumnado poida progresar con
garantías de éxito no seu itinerario formativo e afrontar os principais retos e desafíos globais e locais.

c) Perfil de saída: concreción dos principios e fins do sistema educativo referidos á educación básica que fundamenta
o resto de decisións curriculares. O perfil de saída identifica e define as competencias clave que o alumnado debe
desenvolver ao finalizar a educación básica, e introduce orientacións sobre o nivel de desempeño esperado ao termo
da

educación primaria e da educación secundaria obrigatoria a través dos correspondentes descritores operativos.

d) Obxectivos de área: desempeños que o alumnado debe poder despregar en actividades ou en situacións cuxa
abordaxe  require  as  aprendizaxes  asociadas  aos  contidos  de  cada  área  ou  ámbito.  Os  obxectivos  das  áreas
constitúen un elemento de conexión entre, por unha banda, o perfil de saída do alumnado e, por outra, os criterios de
avaliación e os contidos das áreas ou dos ámbitos

e) Criterios de avaliación: referentes que indican os niveis de desempeño esperados no alumnado nas situacións ou
actividades a que se refiren os obxectivos de cada área nun momento determinado do seu proceso de aprendizaxe.
Nese sentido, actúan como unha ponte de conexión entre os contidos e os obxectivos da área, polo que son o
referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado, e describen aquilo que se quere valorar e que o
alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias.

f) Contidos: coñecementos, destrezas e actitudes propios dunha área ou dun ámbito e cuxa aprendizaxe é necesaria
para adquirir o nivel de desempeño indicado nos criterios de avaliación e para o logro dos obxectivos da área. Os
contidos están enunciados na forma de saberes básicos de acordo co sinalado no artigo 10.1 do Real  decreto
157/2022, do 1de marzo.

g) Orientacións pedagóxicas: indicacións para orientar o profesorado no deseño e na planificación das estratexias,
nos  procedementos  e  nas  accións  docentes,  de  xeito  consciente  e  reflexivo,  coa  finalidade  de  posibilitar  a
aprendizaxe do alumnado que lle permita o logro dos obxectivos e a adquisición das competencias clave.

A nosa finalidade é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira tódalas competencias centrándonos, como
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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. Como é de agardar, a comprensión lectora, a expresión oral e
escrita, a comunicación audiovisual e as TIC traballaranse intensamente ó 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.

O alumnado aprende inglés a través de actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira
inconsciente e natural  a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de potenciar a habilidade do
alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o
descubrimento dun mundo externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a interacción na clase para
desenvolver unha actitude de alerta cara as normas e os valores sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos
que se fundamenta o deseño curricular para a etapa da Educación Primaria.

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

O centro consta de dous edificios unidos por un patio cuberto e un edificio destinado á Educación Infantil. O claustro
consta de 30 docentes e ten un total de 281 alumnos e alumnas. Trátase dun CEIP de liña 2 con 12 unidades de
Educación Primaria e 5 de educación infantil, que ten un horario de xornada de 9:45 a 16:30 e consta dos servizos
complementarios de comedor e transporte escolar.

Esta programación está deseñada para o alumnado do 3º nivel de educación primaria do CEIP Plurilingüe San Marcos
para a área de Educación Plástica e Visual, impartida por Raquel López Pérez.

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO: Terceiro curso de Primaria

Nº de alumnos: 30

Nº de grupos: 2

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Comprender  o  sent ido  xeral  e
información  específica  e  predicible  de  textos
breves e sinxelos, expresados de forma clara e
na  lingua  estándar,  facendo  uso  de  diversas
estratexias e recorrendo, cando sexa necesario,
ao  uso  de  distintos  tipos  de  apoio,  para
desenvolver  o  repertorio  lingüístico  e  para
responder a necesidades comunicativas cotiás.

2-3 1-2 1 1 5 2

OBX2  -  Producir  textos  sinxelos  de  maneira
comprensible  e  estruturada,  mediante  o
emprego de estratexias como a planificación ou
a  compensación,  para  expresar  mensaxes
breves  re lac ionados  con  neces idades
inmed ia tas  e  responder  a  p ropós i tos
comunicativos cotiás.

1 1-2 1 2 5 1 4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 - Interactuar con outras persoas usando
expresións cotiás, recorrendo a estratexias de
cooperación e empregando recursos analóxicos
e  dixitais,  para  responder  a  necesidades
inmediatas  do  seu  interese  en  intercambios
comunicativos  respectuosos  coas  normas  de
cortesía.

5 1-2 1 3 3 1-3

OBX4 - Mediar en situacións predicibles, usando
estratexias  e  coñecementos  para  procesar  e
transmitir información básica e sinxela, co fin de
facilitar a comunicación.

5 1-2-3 1 1-3 1

OBX5  -  Recoñecer  e  usar  os  repertorios
lingüísticos  persoais  entre  distintas  linguas,
reflexionando  sobre  o  seu  funcionamento  e
identificando  as  estratexias  e  coñecementos
propios, para mellorar a resposta a necesidades
comunicat ivas  concretas  en  s i tuacións
coñecidas.

2 1 2 1-4-5 3

OBX6  -  Apreciar  e  respectar  a  diversidade
lingüística, cultural e artística a partir da lingua
estranxeira,  identificando  e  valorando  as
diferenzas  e  semellanzas  entre  linguas  e
culturas, para aprender a xestionar situacións
interculturais.

5 3 1-3 2-3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XWhat are you curious about?1 10

 Vocabulario: número do 22 ao 99, alfabeto,
dias da semana, logares, familia, cores,
roupa.
Nesta unidade o alumnado repasara como
dar información sobre si mesmos: nome,
idade, onde vive, se ten ou non hermanos e
hermanas, que roupa levan... así como
preguntar por esa mesma información.

5

XWhere do people do sports?2 18

Identificar e nomear vocabulario
relacionado con deportes e os lugares onde
se practican.
Dar información sobre os deportes que
practicamos ou non. Preguntas e responder
sobre as mesmas.
Ler e ver unha historia e coñecer
vocabulario e exercicios relacionados co
yoga.
Falar e coñecer sobre deportes que se
practican noutros paises.
Diseñar un pavillón de deportes.

15
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XWhat's amazing about animals?3 14

Identificar e nomear vocabulario
relacionado cos animais  e as súas
características físicas.
Ler e ver unha historia sobre un camaleón.
Falar sobre os animais doutros países e
comparalos cos do noso país.
Crear e escribir sobre un animal fantástico.

15

How does technology help us? X4 14

Identificar e nomear vocabulario
relacionado coas actividades que se fan a
través da tecnoloxía.
Preguntar e responder sobre as actividades
que a xente pode ou non facer a través dun
ordenador.
Ler e ver unha historia sobre a tecnoloxía.
Falar sobre a tecnoloxía no noso colexio e
comparalo coa de outro país.
Inventar e escribir sobre un robot útil.

15

What's in the food we eat? X5 14

Identificar e nomear vocabulario
relacionada cos alimentos. Falar sobre a
comida que nos gusta ou non.
Ler, ver e entender unha historia sobre a
comida.
Falar e coñecer sobre alimentos e comidas
tradicionais doutros países.
Crear un sandwich tolo e escribir sobre el.

15

XAre our routines the same?6 14

Identificar e nomear rutinas diarias.
Preguntar e responder sobre as rutinas
diarias.
Ler, ver e entender unha historia sobre
unha inusual rutina na escola.
Falar sobre como os nenos e nenas van a
escola no noso país e comparalos con
outros países.
Facer e escribir un mini-libro.

15

X
What can you do at the
seaside?7 14

Identificar e nomear vocabulario
relacionado con obxectos e actividades
preto do mar. Preguntar e responder sobre
actividades que a xenta está ou non está
facendo.
Ver e entender unha historia sobre a basura
nas praias.
Falar sobre as actividades que se poden
facer na costa do noso país e comparala
con outros países.
Crear e escribri sobre una foto en
vacacións.

15

XXFestivals: X8 7
 Identificar vocabulario relacionado co
Thanksgiving Day, Christmas e Pancake
Day.

5
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXFestivals: X8 7Escoitar, cantar e interpretar unha canción
relacionada coa festividade. 5

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

What are you curious about?

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados coa escola.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir palabras  sinxelas, con
adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través
de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais, sobre a
escola.

TI 60

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas

CA2.2 - Utilizar e diferenciar os coñecementos e
estratexias de mellora da súa propia capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Iniciarse no proceso que describe o CA2.2
contando coa axuda doutros participantes
e de soportes analóxicos e dixitais.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actuar con respecto en situacións
interculturais, amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.
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Contidos

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas
similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a partir da
comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.

2

Título da UDUD

Where do people do sports?

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados coa escola.

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA1.2 contando con axuda.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir palabras  sinxelas, con
adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través
de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais, sobre a
escola.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Participar con interese en facelo o mellor
posible.

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Poñer interese e esforzo en facelo tal
como se explica no CA1.8 aínda que non
o consiga completamente

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Levar a cabo o que expresa o CA2.1
mesmo que sexa contando con axuda.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA2.3 contando con axuda.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actuar con respecto en situacións
interculturais, amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Estratexias básicas de uso común para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais,
breves, sinxelos e contextualizados.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
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Contidos

- cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Patróns sonoros, acentuais e de entoación básicos de uso común, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas
similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a partir da
comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

3

Título da UDUD

What's amazing about animals?

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados coa escola.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir palabras  sinxelas, con
adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través
de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais, sobre a
escola.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA1.5 contando con axuda.

TI 60

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Expresar oralmente frases curtas con
información básica relacionada co tema
desta UD, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, con atención ao ritmo.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Participar con interese en facelo o mellor
posible.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Poñer interese e esforzo en facelo tal
como se explica no CA1.8 aínda que non
o consiga completamente.

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Levar a cabo o que expresa o CA2.1
mesmo que sexa contando con axuda.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar os coñecementos e
estratexias de mellora da súa propia capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Iniciarse no proceso que describe o CA2.2
contando coa axuda doutros participantes
e de soportes analóxicos e dixitais.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actuar con respecto en situacións
interculturais, amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.
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Contidos

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Patróns sonoros, acentuais e de entoación básicos de uso común, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias elementais de procura guiada de información en medios analóxicos e
dixitais.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas
similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a partir da
comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder a unha necesidade elemental,
a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio
lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira: culturas e modos de vida
diferentes.

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

4

Título da UDUD

How does technology help us?

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados coa escola.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA1.2 contando con axuda.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir palabras  sinxelas, con
adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través
de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais, sobre a
escola.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA2.3 contando con axuda

TI 60

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Participar con interese en facelo o mellor
posible.

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Levar a cabo o que expresa o CA2.1
mesmo que sexa contando con axuda.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Estratexias básicas de uso común para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais,
breves, sinxelos e contextualizados.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
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Contidos

- cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Patróns sonoros, acentuais e de entoación básicos de uso común, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas
similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a partir da
comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Participación en intercambios comunicativos planificados, con estudantes da lingua estranxeira, a través de
diferentes medios.

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

5

Título da UDUD

What's in the food we eat?

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados coa escola.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir palabras  sinxelas, con
adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través
de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais, sobre a
escola.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA1.5 contando con axuda.

TI 60

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Expresar oralmente frases curtas con
información básica relacionada co tema
desta UD, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, con atención ao ritmo.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Participar con interese en facelo o mellor
posible.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Poñer interese e esforzo en facelo tal
como se explica no CA1.8 aínda que non
o consiga completamente.

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Levar a cabo o que expresa o CA2.1
mesmo que sexa contando con axuda.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar os coñecementos e
estratexias de mellora da súa propia capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Iniciarse no proceso que describe o CA2.2
contando coa axuda doutros participantes
e de soportes analóxicos e dixitais.

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actuar con respecto en situacións
interculturais, amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Técnicas de aprendizaxe.
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Contidos

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Patróns sonoros, acentuais e de entoación básicos de uso común, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias elementais de procura guiada de información en medios analóxicos e
dixitais.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas
similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a partir da
comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder a unha necesidade elemental,
a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio
lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Comunicación e relación con persoas doutros países a través da lingua estranxeira: culturas e modos de vida
diferentes.

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

6

Título da UDUD

Are our routines the same?

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados coa escola.

CA1.2 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias axeitadas en situacións comunicativas
cotiás e de relevancia para o alumnado, para captar
o sentido global e procesar informacións explícitas
en textos breves e sinxelos sobre temas familiares.

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA1.2 contando con axuda.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir palabras  sinxelas, con
adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través
de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais, sobre a
escola.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA2.3 contando con axuda.

TI 60

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Participar con interese en facelo o mellor
posible.

CA1.7 - Seleccionar e utilizar, de forma guiada e en
situacións cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse; expresar
mensaxes breves; e formular e contestar preguntas
sinxelas.

Utilizar, de forma guiada e en situacións
cotiás, estratexias elementais para
saudar, despedirse e presentarse;
expresar mensaxes breves; e formular e
contestar preguntas sinxelas

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Levar a cabo o que expresa o CA2.1
mesmo que sexa contando con axuda.

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Estratexias para a adquisición da autoconfianza no uso da lingua estranxeira.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Estratexias básicas de uso común para a comprensión e a produción de textos orais; textos escritos e multimodais,
breves, sinxelos e contextualizados.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Patróns sonoros, acentuais e de entoación básicos de uso común, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Convencións e estratexias de conversación básicas de uso común presenciais e simultáneas, ou a través doutros
medios para iniciar, manter e rematar a comunicación, tomar e ceder a palabra e pedir e dar indicacións.

- Ferramentas analóxicas e dixitais básicas de uso común para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita
e multimodal; e plataformas virtuais de interacción, cooperación e colaboración educativa.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas
similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a partir da
comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Participación en intercambios comunicativos planificados, con estudantes da lingua estranxeira, a través de
diferentes medios.

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

7

Título da UDUD

What can you do at the seaside?

Duración

14

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados coa escola.

CA1.4 - Escribir palabras e frases moi breves e
sinxelas, con adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través de
ferramentas analóxicas e dixitais, usando estruturas
e léxico elementais, sobre asuntos cotiáns e de
relevancia persoal para o alumnado.

Escribir palabras  sinxelas, con
adecuación á situación comunicativa
proposta, a partir de modelos e a través
de ferramentas analóxicas, usando
estruturas e léxico elementais, sobre a
escola.

CA1.5 - Seleccionar e aplicar de forma guiada
estratexias para producir mensaxes breves, útiles e
sinxelas, adecuadas ás intencións comunicativas,
usando, con axuda, recursos e apoios físicos ou
dixitais en función das necesidades de cada
momento.

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA1.5 contando con axuda.

TI 60

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Expresar oralmente frases curtas con
información básica relacionada co tema
desta UD, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, con atención ao ritmo.

CA1.6 - Participar en situacións interactivas e
sinxelas de intercambios breves de información
sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e
próximos á súa experiencia, preparadas
previamente, apoiándose en recursos tales coma a
repetición, o ritmo pausado ou a linguaxe non
verbal, e mostrando empatía e respecto pola
cortesía lingüística.

Participar con interese en facelo o mellor
posible.

CA1.8 - Interpretar e explicar información básica de
forma guiada, axudando en dificultades de
comprensión, con empatía e interese polas
interlocutoras e interlocutores, apoiándose en
diversos recursos e soportes.

Poñer interese e esforzo en facelo tal
como se explica no CA1.8 aínda que non
o consiga completamente.

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Levar a cabo o que expresa o CA2.1
mesmo que sexa contando con axuda.

CA2.2 - Utilizar e diferenciar os coñecementos e
estratexias de mellora da súa propia capacidade de
comunicar e de aprender a lingua estranxeira, de
forma guiada e con apoio doutros participantes e de
soportes analóxicos e dixitais.

Iniciarse no proceso que describe o CA2.2
contando coa axuda doutros participantes
e de soportes analóxicos e dixitais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.1 - Actuar con respecto en situacións
interculturais, identificando e comparando
semellanzas e diferenzas elementais entre linguas e
culturas, e amosando rexeitamento fronte a
discriminacións, prexuízos e estereotipos de
calquera tipo en contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Actuar con respecto en situacións
interculturais, amosando rexeitamento
fronte a discriminacións, prexuízos e
estereotipos de calquera tipo en
contextos comunicativos cotiáns e
habituais.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Técnicas de aprendizaxe.

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Funcións comunicativas básicas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto: saudar, despedirse, presentar e
presentarse; describir de xeito pautado persoas, obxectos e lugares; pedir e intercambiar información sobre
cuestións cotiás; expresar rutinas de xeito guiado; dar indicacións e instrucións elementais; expresar o tempo, a
cantidade e o espazo.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Unidades lingüísticas elementais e significados asociados a elas, tales como expresión da entidade e as súas
propiedades, cantidade e número; espazo e as relacións espaciais; afirmación, exclamación, negación,
interrogación.

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Patróns sonoros, acentuais e de entoación básicos de uso común, e funcións comunicativas xerais asociadas aos
devanditos patróns.

- Convencións ortográficas básicas de uso común e significados asociados aos formatos e elementos gráficos (signos
de puntuación, siglas, símbolos).

- Recursos para a aprendizaxe e estratexias elementais de procura guiada de información en medios analóxicos e
dixitais.

- Recursos, destrezas, actitudes e situacións elementais que permiten iniciarse en actividades de mediación
lingüística en situacións cotiás básicas.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas
similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a partir da
comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.

- Estratexias e técnicas de compensación das carencias comunicativas para responder a unha necesidade elemental,
a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio
lingüístico propio.

- Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, individuais e colectivas.

- Patróns culturais elementais transmitidos a través dos usos da lingua estranxeira.

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Iniciación nas estratexias básicas de detección de usos discriminatorios da linguaxe verbal e non verbal.
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8

Título da UDUD

Festivals:

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 25

CA1.1 - Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén palabras e frases previamente presentadas
en textos de tipoloxía variada, orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos, sobre temas
frecuentes, cotiáns, de relevancia persoal e próximos
á experiencia do alumnado, adecuados ao nivel de
desenvolvemento e expresados de forma
comprensible, clara e en lingua estándar a través de
distintos soportes.

Recoñecer e interpretar o sentido global e
tamén algunhas palabras previamente
presentadas en textos  orais, escritos e
multimodais breves e sinxelos,
relacionados coa escola.

CA2.3 - Rexistrar e aplicar, de xeito guiado, os
progresos e dificultades elementais no proceso de
aprendizaxe da lingua estranxeira, participando en
actividades de autoavaliación e coavaliación, como
as propostas no portfolio europeo das linguas (PEL).

Levar a cabo os procesos que se
describen no CA2.3 contando con axuda.

TI 75

CA1.3 - Expresar oralmente frases curtas con
información básica sobre asuntos cotiáns e de
relevancia para o alumnado, seguindo modelos e
utilizando recursos verbais e non verbais de forma
guiada, prestando atención ao ritmo, a acentuación
e a entoación.

Expresar oralmente frases curtas con
información básica relacionada co tema
desta UD, seguindo modelos e utilizando
recursos verbais e non verbais de forma
guiada, con atención ao ritmo.

CA2.1 - Comparar e contrastar as similitudes e
diferenzas entre distintas linguas reflexionando, de
forma guiada, sobre aspectos básicos do seu
funcionamento.

Levar a cabo o que expresa o CA2.1
mesmo que sexa contando con axuda

CA3.2 - Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de países onde
se fala a lingua estranxeira como fonte de
enriquecemento persoal, mostrando interese por
comprender elementos culturais e lingüísticos
elementais e habituais que fomenten a convivencia
pacífica e o respecto polos demais.

Recoñecer e apreciar a diversidade
lingüística, cultural e artística propia de
países onde se fala a lingua estranxeira
como fonte de enriquecemento persoal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- O tratamento do erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe e a súa aceptación como oportunidade de
mellora.

- Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos de uso común na comprensión, produción e coprodución de
textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios de tipoloxía variada, tales como
folletos, instrucións, normas, avisos ou conversacións reguladoras da convivencia (agradecer, desculparse, pedir
permiso).

- Léxico elemental relativo a relacións persoais próximas, vivenda, lugares e contornas de interese.

- Estratexias básicas de uso común para identificar, reter, recuperar e utilizar unidades lingüísticas (léxico, fonemas
similares, morfosintaxe, patróns sonoros, posición dos signos de interrogación e exclamación) a partir da
comparación das linguas que conforman o repertorio lingüístico persoal.
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Contidos

- Aspectos elementais socioculturais e sociolingüísticos máis representativos relativos aos costumes, a vida cotiá e
as relacións interpersoais básicas en países nos que se fala a lingua estranxeira.

- Estratexias básicas de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo
a valores ecosociais e democráticos.

4.1. Concrecións metodolóxicas

 Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do que se pretende conseguir, tendo
claro cales son os obxectivos ou metas, que recursos son necesarios, que métodos didácticos son os máis axeitados e
como se avalía a aprendizaxe e retroalimentarse o proceso.

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para alcanzar as metas propostas e en
función dos condicionantes nos que ten lugar o ensino.

¿ Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe no
alumnado,  o que implica unha nova formulación do papel  do alumno,  activo e autónomo, consciente de ser  o
responsable da súa aprendizaxe.

¿ Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, metodoloxías activas e
contextualizadas.  Aquelas  que  faciliten  a  participación  e  implicación  do  alumnado  e  a  adquisición  e  uso  de
coñecementos en situacións reais, serán as que xeren aprendizaxes máis transferibles e duradeiras.

¿ As metodoloxías activas han de apoiarse en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través
da resolución conxunta das tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e
poidan aplicalas a situacións similares.

¿ Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis adecuadas, ao
permitir compartir e construír o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e colectivo
de ideas.

¿ Traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión, a
crítica,  a  elaboración  de  hipótese  e  a  tarefa  investigadora  a  través  dun  proceso  no  que  cada  un  asume  a
responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais.

¿ 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, considerando especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no
proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais.

¿ Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e
didácticas que se utilicen.

En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de ser o comunicativo, polo que os elementos do currículo se definirán
sempre baseándose nos procesos de comunicación aos que van encamiñados, adecuándose no caso concreto da
etapa de Primaria ás características e as necesidades do alumnado.

Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase en torno a actividades de lingua tal
como estas se describen no Marco: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos.

A  lingua  demanda  unha  metodoloxía  que  se  centre  no  alumno,  nas  súas  necesidades  de  aprendizaxe  e  na
responsabilidade que este debe asumir no proceso; A metodoloxía máis idónea será, polo tanto, aquel conxunto de
prácticas de aprendizaxe, ensino e avaliación que mellor contribúa a que o alumno, por un lado, adquira as diversas
competencias implicadas na comunicación, e, por outro, desenvolva a capacidade de poñer todas estas competencias
en práctica de xeito conxunto para producir e procesar textos orais ou escritos axeitados aos contextos de actuación
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correspondentes.

Para a adquisición da competencia lingüística en lingua estranxeira resulta fundamental o desenvolvemento da
capacidade lectora e o dominio da escritura.

Incidirase ademais de xeito especial  no aproveitamento didáctico de recursos dixitais,  entendidos como unha
ferramenta esencial para iniciar o alumnado na adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaxe,
adaptados sempre á súa idade e ás súas peculiaridades.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Espazos dispoñibles no centro: Aula de idiomas,  Patio,  Biblioteca, Comedor

Fichas e libros de texto: Pupil's Book e Activity Book

Xogos físicos, de mesa ou con tarxetas

Pegatinas e recortables para a elaboración de materiais

Pupil¿s App en Navio (recursos dixitais para o reforzo do alumnado)

Tablets, ordenador, pizarra dixital, proxector

Vídeos, Rimas e cancións

 Libros de lectura

Realia e recursos que nos ofrece a contorna escolar

Páxinas web de xogos online

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao longo dos primeiros días do curso realizaranse actividades orais e escritas, individuais e grupais, que permitan
valorar o nivel xeral que presenta o alumnado nesta área. Servirá de referencia como punto de partida para o
desenvolvemento do currículo recollido na presente programación.

En relación ás medidas a desenvolver, como consecuencia dos resultados, cando estes non sexan os esperados
farase fincapé no reforzo ó alumnado que o require, achegando materiais para favorecer a interiorización e posterior
exposición de contidos.

Os resultados acadados nesta permitirán establecer o punto de partida para a adquisición de novas aprendizaxes e
levaranse a cabo as accións necesarias para acadar os ítems con dificultade.

Ademais disto, terase en conta as medidas de atención á diversidade recollidas no punto 6 desta programación.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

5

UD 2

15

UD 3

15

UD 4

15

UD 5

15

UD 6

15

UD 7

15

UD 8

5

Total

100

Proba
escrita 40 40 40 40 40 40 40 25 39

Táboa de
indicadores 60 60 60 60 60 60 60 75 61

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Os Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se
quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que se
pretende conseguir en cada materia.

Estes criterios de avaliación permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que especifican os coñecementos que o
alumno debe alcanzar en cada caso. Estes criterios serán valorados e ponderados ao longo do curso.

Estes  criterios  de avaliación están establecidos no currículo  básico de Educación Primaria,  concretado para a
Comunidade de Galicia no DECRETO 155/2022, do 15 de setembro. Dos criterios de avaliación establecidos polo
currículo oficial da Comunidade de Galicia, estableceuse o grao mínimo necesario para superar a materia para este
curso 2022-2023.

Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de indicadores de logro, tales como Rúbricas ou
escalas de avaliación. Estes indicadores de logro deben incluír rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que
teñan en conta o principio de atención á diversidade.

O  profesorado  debe  utilizar  procedementos  de  avaliación  variados  e  incorporar  estratexias  que  permitan  a
participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a
coavaliación. En todo caso, os distintos procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do
traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, os protocolos de rexistro, ou os traballos de clase, permitirán a
integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente.

TIPOS DE AVALIACIÓN

¿ Avaliación inicial  (diagnóstica): Ao comezo de cada un dos cursos da etapa da Educación Primaria, que
permitirá adoptar as decisións e tomar as medidas pertinentes de reforzo e de recuperación.

¿ Avaliación continua e  global (formativa): A avaliación continua terá un carácter formativo. Terá a finalidade
de orientar o profesorado e axudar ao alumnado nos procesos de ensino e aprendizaxe, e adoptar as decisións que
axuden a superar as posibles dificultades atopadas

¿ Avaliación final (sumativa): Ao final de cada curso o equipo docente levará a cabo a avaliación final dos
resultados alcanzados polos alumnos e alumnas do grupo. A valoración dos resultados consignarase nos documentos
de avaliación coas cualificacións, tanto positivas como negativas.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN / REXISTRO

Os instrumentos de avaliación que se empregarán serán os que seguen:

¿ Os criterios de avaliación definidos polo currículo.

Criterios de cualificación:
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¿ As probas orais ou escritas que se realicen ao longo do curso (exames, fichas, revisión de libreta, Activity
Book)

¿ A observación diaria do traballo do alumnado na aula (escoita de instruccións,  xogos,  conversación en
parellas, cantar cancións, participación ...etc)

¿ A revisión de tarefas encargadas ao alumnado, ben sexa de xeito individual ou grupal.(fichas, libreta, Activity
Book)

¿ As rúbricas que se poidan utilizar nas distintas actividades, ben sexan para a avaliación de contidos ou de
destrezas.

A avaliación realizarase seguindo as pautas establecidas lexislación vixente, e baseándose no progreso acadado polo
alumnado ao longo do curso escolar.

Valorarase o grao de consecución dos obxectivos previstos aplicando a metodoloxía, tendo en conta a adquisición das
competencias,  os criterios de avaliación e utilizando os distintos instrumentos de avaliación.

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas actividades e tarefas realizadas
por parte do alumnado.

As porcentaxes que serán de aplicación para o cálculo das notas trimestrais serán as seguintes:

1º trimestre: Unit 1 (20%) + Unit 2 (30%) + Unit 3 (30%) + Unit 8 (20%)

2º trimestre: Unit 4 (40%) + Unit 5 (40%) + Unit 8 (20%)

3º trimestre: Unit 6 (40%) + Unit 7 (40%) + Unit 8 (20%)

A nota final será resultado dunha valoración global do progreso do alumno/a ao longo do curso, e non un cálculo pre-
establecido da nota obtida nos distintos trimestres.

Criterios de recuperación:

Na actualidade non hai alumnado coa área non superada. Durante a avaliación inicial levarase a cabo a observación e
o seguimento do alumnado, recollendo datos e mínimos a acadar.

No caso de que algún alumno e/ou alumna non supere a materia levarase a cabo unha proba de recuperación que
incluirá os mínimos recollidos en apartados anteriores, facilitando a recuperación por parte do alumnado.

6. Medidas de atención á diversidade

Segundo o Decreto 229/2011, de 7 de decembro, pola 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 teranse en conta as seguintes medidas de atención á diversidade
adaptadas ás necesidades específicas de apoio educativo presentes na aula.

Medidas ordinarias:

Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamento, espazos) e da organización e xestión da aula
ás características do alumnado.

Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado
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Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titorías entre iguais,  aprendizaxe por
proxectos e outras que promovan a inclusión

Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación

Aulas de atención educativa e convivencia e medidas de actuación destinadas á mellora da convivencia

Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria

Programas de recuperación

Debense facer propostas para atender ao alumnado real que teñamos no grupo, coas características que presenten.
A modo de exemplo citanse as seguintes:

- Teranse preparadas follas de actividades para aqueles alumnos-as que acaban as tarefas máis rápido; por exemplo
con wordsearch, crosswords, scrabble, out of order de letras ou palabras. ..,  sempre relacionadas co léxico dos
diferentes temas nos que esteamos centrados en cada momento.

- Pediráselles que axuden a outros alumnos coas súas actividades (función de mediación lingüística).

- Os nenos e nenas que rematen poderán comparar, repasar e practicar lectura do traballo feito con outros-as que
tamén vaian rematando.

- Asignaránselles variacións das actividades xa realizadas.

- Terán á súa disposición xogos de tarxetas (palabra-palabra, palabra - imaxe, imaxe - imaxe), de taboleiro e outros,
relacionados co tema de traballo.

- Disporán do uso de ordenador para afondar no tema no que se está a traballar: busca de máis información, imaxes,
cancións, vídeos curtos e similares.

Medidas extraordinarias:

Adaptacións curriculares

Ademais terase en conta os protocolos relacionados coas necesidades específicas de apoio educativo https://www.
edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/1764   e  os  relativos  a  educonvives  http://www.edu.xunta.
gal/portal/Educonvives.gal.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Educación Moral e
cívica: A importancia de dar a
benvida a novos amigos.

X

ET.2 - Educación para a
Saúde: A importancia de
escoller opcións seguras.

X

ET.3 - Educación Moral e
cívica: A importancia de pedir
perdón.

X

24/11/2022 13:45:53 Páxina 29de26



UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.4 - Educación Moral e
cívica: A importancia de
axudar aos seus familiares,
amigos e veciños.

X

ET.5 - Educación para a Paz:
A importancia de axudar á
súa comunidade.

X

ET.6 - Educación Moral e
cívica: A importancia de ser
agradecidos.

X

ET.7 - Educación Ambiental: A
importancia de respectar a
vida salvaxe.

X

ET.8 - Educación para a Paz:
A importancia de respectar as
celebracións doutros países.

X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

 Aproveitaranse nas aulas de LE, as saídas para actividades
de aprendizaxe.

Saídas didácticas

Grupos  de  teatro,  contacontos,  profesionais  de  distintos
sectores....

Visitas ao centro.

Samaín, magosto, nadal, entroido, 8-M, dereitos da infancia,Conmemoracións da escola

Halloween,  Easter,  Christmas,  Saint  Patrick,  Thanksgiving,
April Fool's Day, The Pancake Day...

Conmemoracións específicas relacionadas coa LE

Facer ou disfrutar de actividades na  hora de ler como contar
contos ou cantar cancións a outros grupos.

Hora de ler

Selección  de  libros  para  a  biblioteca  de  aula  e  mochila
viaxeira.

Biblioteca

Observacións:
En relación ás actividades complementarias, participarase de ser o caso, nas conmemoracións e celebracións
sinaladas no calendario escolar, Orde de 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o
curso 2022-2023 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, e en
todas as actividades propostas polos distintos equipos de traballo ao longo do curso.

Ademais, terase en conta en todo momento as distintas propostas de actividades que cheguen ao centro para
ser valoradas polo equipo de plurilingüísmo e realizaranse de ser o caso.
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8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado nas diversas actividades propostas a través de situacións de
interacción e agrupamentos variados. Incorporouse o uso das TIC ao proceso de ensino.

Preparación da clase e dos materiais didácticos

Utilización dunha metodoloxía adecuada

Foi axeitada a temporalización programada nas  distintas unidades didácticas.

Utilización de medidas para a atención á diversidade

Inadecuado 0 Escasa ou nula constancia. Non se acadan os mínimos aceptables e necesita unha mellora
substancial

Insuficiente 1 Omítense elementos fundamentais do indicador

B á s i c o 2 Cumprimento suficiente do indicador

Competente 3 Hai prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia no indicador.

Excelente 4 Prácticas excepcionais. Modelo de referencia de boas prácticas

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado nas diversas actividades propostas a través de situacións de
interacción e agrupamentos variados.

Incorporouse o uso das TIC ao proceso de ensino.

Deseñáronse actividades variadas e adaptadas ás distintas características do alumnado e atendendo á diversidade

Implementouse  a coordinación entre o profesorado do grupo de alumnado: de todo o profesorado do nivel,do
profesorado de LE co de CLIL

Foi axeitada a temporalización programada nas  distintas unidades didácticas.
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9. Outros apartados
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

AbegondoCEIP Plurilingüe San Marcos

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202315000016

Curso

3º Pri.Ciencias Sociais

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

70Educación primaria

Sesións
semanais

2
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1. Introdución

A área de Ciencias Sociais concíbese como unha área que favorece o desenvolvemento das nenas e nenos como
cidadáns activos, reponsables  e respectuosas coa súa realidade máis próxima e tamén coa máis afastada.

Unha realidade cambiante, plural e diversa coma actual,  require  da adquisición de coñecementos destrezas e
actitudes que aseguren  un achegamento rigoroso , crítico e ético á alfabetización informacional, baseada no coidado
e respecto pola contorna, polas persoas e por si mesmos.

Esta área favorece o desenvolvemento  da cultura científica que axudará a unha mellor comprensión da realidade, á
comprensión das necesidades existentes.

Estos aspectos serán abordados a través do tratamento dos diferentes bloques de contido sendo o bloque ciencia e
tecnoloxía transversal ao resto, de maneira que favorecerá estratexias e destrezas vinculados co método científico.
Abordarase contidos vinvulados  que axuden a interpreatación da contorna física e as relacións humanas coa mesma,
enafatizandio os principios de sustentabilidade.

Favorecendo o desenvolvemento destes e  outros contidos a través das achegas aportadas ao desenvolvemento dos
diferentes plans proxecta como paisaxe e sutentabilidade e o desenvolvemento do PDI do centro relacionado coa
idade Moderna, ao igual que as aportacións realizadas a plan Proxecta Donas de sí.Así   mesmo centraremos a
atención na realidade social, achegándonosto institucional, ao  contexto social  dende unha perspectiva crítica, cívica.
democrática e sustentable.

Non podemos esquecer facer referencia a realidade histórica máis próxima, valorando as relacións de causalidade,
simultaneidade e sucesión para comprender o proceso evolutivo das sociedades.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais
de forma segura, responsable e eficiente, para
buscar información, comunicarse e traballar de
maneira individual, en equipo e en rede.

3 4 1-2-3-4-
5 4

OBX2  -  Expor  e  dar  resposta  a  cuestións
científicas  sinxelas,  util izando  diferentes
técnicas,  instrumentos  e  modelos  propios  do
pensamento  científico,  para  interpretar  e
explicar  feitos  e  fenómenos  que  ocorren  no
medio natural, social e cultural.

1-2-3 2-4 1-2 4

OBX3  -  Identificar  as  características  dos
diferentes  elementos  ou  sistemas  do  medio
natural,  social  e  cultural,  analizando  a  súa
organización  e  propiedades  e  establecendo
relacións entre estes, para recoñecer o valor do
patrimonio  cultural,  conservalo,  melloralo  e
emprender accións para o seu uso responsable.

1-2-4-5 1 4 1 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Identificar as causas e consecuencias da
intervención  humana  na  contorna,  desde  os
puntos  de  vista  social,  económico,  cultural,
tecnolóxico  e  ambiental,  para  mellorar  a
capacidade  de  afrontar  problemas,  buscar
solucións  e  actuar  de  maneira  individual  e
cooperativa na súa resolución, e para poñer en
práctica  est i los  de  vida  sustentables  e
consecuentes  co  respecto,  o  coidado  e  a
protección das persoas e do planeta.

5 2-5 4 1-3-4 1

OBX5  -  Observar,  comprender  e  interpretar
continuidades  e  cambios  do  medio  natural,
social  e  cultural,  analizando  relacións  de
causalidade,  simultaneidade e sucesión,  para
explicar e valorar as relacións entre diferentes
elementos e acontecementos.

3 4 4 1-3 2 1

OBX6 - Recoñecer e valorar a diversidade e a
igualdade  de  xénero,  mostrando  empatía  e
respecto  por  outras  culturas  e  reflexionando
sobre  cuestións  éticas,  para  contribuír  ao
benestar individual e colectivo dunha sociedade
en  continua  transformación  e  ao  logro  dos
valores de integración europea.

3 3 1-2-3 1

OBX7 - Participar na contorna e na vida social
de forma eficaz e construtiva desde o respecto
aos valores democráticos, os dereitos humanos
e  da  infancia  e  os  principios  e  valores  da
Constitución  española  e  a  Unión  Europea,
valorando  a  función  do  Estado  e  as  súas
inst i tuc ións  no  mantemento  da  paz  e
seguridade  integral  c idadá,  para  xerar
interaccións  respectuosas  e  equitativas  e
promover a resolución pacífica e dialogada dos
conflitos.

5 1 1-2-3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XDescubrimos as paisaxes1 12

Nesta unidade abordarase o coñecemento
da realidade física do noso planeta e as
diferentes  paisaxes a que dá lugar a
diversidades do relevo, así como  as
actuacións para promover o coidado e
proteción da mesma.
O plan  de traballo será:
Estrutura física da Terra.
A paisaxe: Paisaxe de interior, de costa e
de montaña.

15

XA importancia do aire2 12
Ao longo da unidade abordarase a estrutura
da atmosfera e diferntes fenómenos
metereolóxicos e as estacións.
 O plan de traballo será:

15

24/11/2022 13:45:36 Páxina 23de4



Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XA importancia do aire2 12

- A atmosfera  que é e como é.
Fenómenos atmosféricos  como se
producen.
-Estudo do tempo atmosférico e a medición
do mesmo.
-Características meteorolóxicas segundo as
estacións.

15

XNecesitamos a auga para vivir X3 12

Traballarase a  identificación dos diferentes
recursos hídricos do planeta e as súas
principais características.
 O plan de traballo será:
- As augas mariñas: características e
aproveitamentos.
- Os ríos: características e aproveitamentos.
-Outras augas  supreficiais e subterráneas.

15

Vivimos xuntos X4 12

Trataremos os diferentes núcleos
poboacionais, as súas características, os
órganos de gobernos locais e servizos.
O plan de traballo será:
-Características dos pobos -vilas e cidades.
-Institucións de goberno local, identificación
e funciomnamento.
-Servizos municipais.

20

XCantos traballos diferentes X5 11

Nesta unidade traballamos os diferentes
sectores produtivos  analizando algúns dos
oficios asociados aos mesmos.
O plan de traballo será:
-Tipos de traballo :Traballos do sector
primario (agricultura,gandaría e pesca).
-Que son e como funcionan as fábricas.
-Oficios relacionado cos servicios.

20

XMoitas cousas falan do pasado6 11

 A última unidade  aborda a estruturación
temporal centrada nas vivencias personais,
así como un achegamento as diferntes
fontes e vestixios históricos.
O plan de traballo será:
-Estruturación temporal pasado, presente e
futuro.
-Representación da historia personal.
-Cambios na contorna próxima.
-Vestixos e fontes históricas.

15
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Descubrimos as paisaxes

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural,
social e cultural a través de metodoloxías da
indagación¿e¿utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

 Identificar as características, dos
elementos do medio natural, social e
cultural a través de metodoloxías da
indagación e utilizando as ferramentas e
procesos adecuados con axuda.

CA2.2 - Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Identificar con axuda, conexións sinxelas
entre diferentes elementos do medio
natural, social e cultural.

TI 50

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais, de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais,
con apoio buscando información,
comunicándose e traballando de forma
individual e en equipo de maneira sinxela.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas, demostrando curiosidade polo medio
natural, social e cultural próximo.

Formula preguntas e amosa curiosidade.

CA1.3 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables utilizándoa en
investigacións relacionadas co medio natural, social
e cultural e adquirindo léxico científico básico.

 Buscar e seleccionar información de
diferentes fontes.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e medicións
precisas e rexistrándoas correctamente.

 Realizar experimentos guiados utilizando
modelos, empregando instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas  con
apoio.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo
responsabilidades cunha linguaxe
inclusiva e non violenta.

CA3.2 - Valorar positivamente as accións que
fomentan a igualdade de xénero e as condutas non
sexistas recoñecendo modelos positivos ao longo da
historia.

 Valorar positivamente as accións que
fomentan as as condutas non sexistas

CA3.4 - Interiorizar normas básicas para a
convivencia no uso dos espazos públicos como
peóns ou como usuarios dos medios de locomoción,
identificando os sinais de tráfico e tomando
conciencia da importancia dunha mobilidade segura,
saudable e sustentable tanto para as persoas como
para o planeta.

 Interiorizar normas básicas para a
convivencia
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Protexer o patrimonio natural e cultural e
valoralo como un ben común, adoptando condutas
respectuosas para o seu gozo e propoñendo accións
para a súa conservación e mellora.

 Identificar condutas respectuosas para o
desfrute do patrimonio.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación (observación no tempo, identificación e
clasificación, procura de patróns, creación de modelos, investigación a través de procura de información,
experimentos con control de variables...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo con as necesidades do contexto educativo. A aula virtual

- Coñecemento do espazo. Representación do espazo. Representación da Terra a través do globo terráqueo, os
mapas e outros recursos dixitais. Uso de planos do barrio ou da localidade, como representación gráfica de
espazos. Interpretación de lendas e símbolos cartográficos elementais en mapas.

- O cambio climático. Introdución ás causas e consecuencias do cambio climático, e o seu impacto nas paisaxes da
Terra.

- Responsabilidade ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre persoas, sociedades e medio natural.

- Costumes, tradicións e manifestacións culturais da contorna. Respecto pola diversidade cultural que convive na
contorna da cohesión social. A cultura de paz e non violencia.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista. Análise e reflexión sobre os estereotipos de xénero.

- Compromisos e normas para a vida en sociedade.

- A acción de mulleres e homes como suxeitos na historia. Descubrimentos e inventos importantes ao longo da
historia.

2

Título da UDUD

A importancia do aire

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural,
social e cultural a través de metodoloxías da
indagación¿e¿utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar as características, a
organización e as propiedades dos
elementos do medio natural, social e
cultural.

CA2.2 - Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

 Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural,
social e cultural.

CA2.3 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica estilos de vida
sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado, corresponsabilidade e
protección da contorna e uso sustentable dos
recursos naturais, e expresando os cambios positivos
e negativos causados no medio pola acción humana.

 Identificar problemas ecosociais,
recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado,
corresponsabilidade e protección da
contorna.

TI 50

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais, de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais,
con apoio buscando información,
comunicándose e traballando de forma
individual e en equipo de maneira sinxela.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas, demostrando curiosidade polo medio
natural, social e cultural próximo.

Formula preguntas e amosa curiosidade.

CA1.3 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables utilizándoa en
investigacións relacionadas co medio natural, social
e cultural e adquirindo léxico científico básico.

Buscar e seleccionar información de
diferentes fontes.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e medicións
precisas e rexistrándoas correctamente.

Realizar experimentos guiados utilizando
modelos, empregando instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas  con
apoio.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo
responsabilidades cunha linguaxe
inclusiva e non violenta

CA3.1 - Analizar a importancia demográfica, cultural
e económica das migracións na actualidade,
valorando con respecto e empatía a achega da
diversidade cultural ao benestar individual e
colectivo.

Analizar e valorar a achega da
diversidade cultural ao benestar
individual e colectivo.

CA3.2 - Valorar positivamente as accións que
fomentan a igualdade de xénero e as condutas non
sexistas recoñecendo modelos positivos ao longo da
historia.

 Valorar positivamente as accións que
fomentan a igualdade de xénero e as
condutas non sexistas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Interiorizar normas básicas para a
convivencia no uso dos espazos públicos como
peóns ou como usuarios dos medios de locomoción,
identificando os sinais de tráfico e tomando
conciencia da importancia dunha mobilidade segura,
saudable e sustentable tanto para as persoas como
para o planeta.

Interiorizar normas básicas para a
convivencia no uso dos espazos públicos

CA4.1 - Protexer o patrimonio natural e cultural e
valoralo como un ben común, adoptando condutas
respectuosas para o seu gozo e propoñendo accións
para a súa conservación e mellora.

Coñecer condutas de protección  do
patrimonio natural e cultural.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación (observación no tempo, identificación e
clasificación, procura de patróns, creación de modelos, investigación a través de procura de información,
experimentos con control de variables...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo con as necesidades do contexto educativo. A aula virtual

- A Terra e as catástrofes naturais. Elementos, movementos e dinámicas que ocorren no universo.

- O clima e a paisaxe. Os fenómenos atmosféricos. Toma e rexistro de datos e variables meteorolóxicas
(temperatura, humidade, vento, precipitacións) e a súa representación gráfica e visual: o climograma.

- Coñecemento do espazo. Representación do espazo. Representación da Terra a través do globo terráqueo, os
mapas e outros recursos dixitais. Uso de planos do barrio ou da localidade, como representación gráfica de
espazos. Interpretación de lendas e símbolos cartográficos elementais en mapas.

- O cambio climático. Introdución ás causas e consecuencias do cambio climático, e o seu impacto nas paisaxes da
Terra.

- Responsabilidade ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre persoas, sociedades e medio natural.

- Costumes, tradicións e manifestacións culturais da contorna. Respecto pola diversidade cultural que convive na
contorna da cohesión social. A cultura de paz e non violencia.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista. Análise e reflexión sobre os estereotipos de xénero.

- Compromisos e normas para a vida en sociedade.

- A acción de mulleres e homes como suxeitos na historia. Descubrimentos e inventos importantes ao longo da
historia.
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3

Título da UDUD

Necesitamos a auga para vivir

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural,
social e cultural a través de metodoloxías da
indagación¿e¿utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar as características, dos
elementos do medio natural, social e
cultural a través de metodoloxías da
indagación e utilizando as ferramentas e
procesos adecuados con axuda

CA2.2 - Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Identificar  con axuda conexións sinxelas
entre diferentes elementos do medio
natural, social e cultural.

CA4.1 - Protexer o patrimonio natural e cultural e
valoralo como un ben común, adoptando condutas
respectuosas para o seu gozo e propoñendo accións
para a súa conservación e mellora.

Identificar condutas respectuosas para o
desfrute do patrimonio.

TI 60

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais, de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais,
con apoio buscando información,
comunicándose e traballando de forma
individual e en equipo de maneira sinxela.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas, demostrando curiosidade polo medio
natural, social e cultural próximo.

Formula preguntas e amosa curiosidade.

CA1.3 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables utilizándoa en
investigacións relacionadas co medio natural, social
e cultural e adquirindo léxico científico básico.

Buscar e seleccionar información de
diferentes fontes

CA1.4 - Realizar experimentos guiados utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e medicións
precisas e rexistrándoas correctamente.

Realizar experimentos guiados utilizando
modelos, empregando instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas con
apoio

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo
responsabilidades cunha linguaxe
inclusiva e non violenta.

CA3.2 - Valorar positivamente as accións que
fomentan a igualdade de xénero e as condutas non
sexistas recoñecendo modelos positivos ao longo da
historia.

Valorar positivamente as accións non
sexistas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación (observación no tempo, identificación e
clasificación, procura de patróns, creación de modelos, investigación a través de procura de información,
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Contidos

- experimentos con control de variables...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo con as necesidades do contexto educativo. A aula virtual

- Responsabilidade ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre persoas, sociedades e medio natural.

- Estilos de vida sustentable. O consumo e a produción responsables, a alimentación equilibrada e sustentable, o uso
eficiente da auga e da enerxía, a mobilidade segura, saudable e sustentable, e a prevención e a xestión dos
residuos.

- Costumes, tradicións e manifestacións culturais da contorna. Respecto pola diversidade cultural que convive na
contorna da cohesión social. A cultura de paz e non violencia.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista. Análise e reflexión sobre os estereotipos de xénero.

- Compromisos e normas para a vida en sociedade.

- A acción de mulleres e homes como suxeitos na historia. Descubrimentos e inventos importantes ao longo da
historia.

4

Título da UDUD

Vivimos xuntos

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural,
social e cultural a través de metodoloxías da
indagación¿e¿utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar as características, dos
elementos do medio natural, social e
cultural a través de metodoloxías da
indagación e utilizando as ferramentas e
procesos adecuados con axuda

CA2.2 - Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

.Identificar  con axuda conexións sinxelas
entre diferentes elementos do medio
natural, social e cultural.

CA3.1 - Analizar a importancia demográfica, cultural
e económica das migracións na actualidade,
valorando con respecto e empatía a achega da
diversidade cultural ao benestar individual e
colectivo.

Coñecer a importancia dos movementos
migratorios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Coñecer os principais órganos de goberno e
funcións de diversas administracións e servizos
públicos, valorando a importancia da súa xestión
para a seguridade integral cidadá e a participación
democrática.

identificar os principais órganos de
goberno e funcións de diversas
administracións e servizos públicos

TI 60

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais, de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo
responsabilidades cunha linguaxe
inclusiva e non violenta.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas, demostrando curiosidade polo medio
natural, social e cultural próximo.

Formula preguntas e amosa curiosidade.

CA1.3 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables utilizándoa en
investigacións relacionadas co medio natural, social
e cultural e adquirindo léxico científico básico.

Buscar e seleccionar información de
diferentes fontes.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e medicións
precisas e rexistrándoas correctamente.

 Realizar experimentos guiados utilizando
modelos, empregando instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas con
apoio.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

 Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo
responsabilidades e establecendo acordos

CA2.3 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica estilos de vida
sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado, corresponsabilidade e
protección da contorna e uso sustentable dos
recursos naturais, e expresando os cambios positivos
e negativos causados no medio pola acción humana.

 Identificar problemas ecosociais,
propoñer posibles solucións e poñer en
práctica estilos de vida sustentable,

CA3.2 - Valorar positivamente as accións que
fomentan a igualdade de xénero e as condutas non
sexistas recoñecendo modelos positivos ao longo da
historia.

Valorar positivamente as accións que
fomentan a igualdade de xénero

CA3.4 - Interiorizar normas básicas para a
convivencia no uso dos espazos públicos como
peóns ou como usuarios dos medios de locomoción,
identificando os sinais de tráfico e tomando
conciencia da importancia dunha mobilidade segura,
saudable e sustentable tanto para as persoas como
para o planeta.

Interiorizar normas básicas para a
convivencia no uso dos espazos públicos
como peóns ou como usuarios dos medios
de locomoción, identificando os sinais de
tráfico

CA4.1 - Protexer o patrimonio natural e cultural e
valoralo como un ben común, adoptando condutas
respectuosas para o seu gozo e propoñendo accións
para a súa conservación e mellora.

Identificar condutas respectuosas para o
desfrute do patrimonio.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación (observación no tempo, identificación e
clasificación, procura de patróns, creación de modelos, investigación a través de procura de información,
experimentos con control de variables...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo con as necesidades do contexto educativo. A aula virtual

- Estilos de vida sustentable. O consumo e a produción responsables, a alimentación equilibrada e sustentable, o uso
eficiente da auga e da enerxía, a mobilidade segura, saudable e sustentable, e a prevención e a xestión dos
residuos.

- Desigualdade social e acceso aos recursos. Usos do espazo polo ser humano e evolución das actividades
produtivas.

- Costumes, tradicións e manifestacións culturais da contorna. Respecto pola diversidade cultural que convive na
contorna da cohesión social. A cultura de paz e non violencia.

- Organización política e territorial de Galicia.

- Organización e funcionamento da sociedade. As principais institucións e entidades da contorna local, rexional e
nacional e os servizos públicos que prestan. Estrutura administrativa de Galicia.

- Ocupación e distribución da poboación no espazo e análise dos principais problemas e retos demográficos.
Representación gráfica e cartográfica da poboación. A organización do territorio en Galicia.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista. Análise e reflexión sobre os estereotipos de xénero.

- Seguridade viaria. A cidade como espazo de convivencia. Normas de circulación, sinais e marcas viarios.
Mobilidade segura, saudable e sustentable como peóns ou como usuarios dos medios de locomoción.

- Compromisos e normas para a vida en sociedade.

- A acción de mulleres e homes como suxeitos na historia. Descubrimentos e inventos importantes ao longo da
historia.

5

Título da UDUD

Cantos traballos diferentes

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

24/11/2022 13:45:37 Páxina 23de13



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 45

CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural,
social e cultural a través de metodoloxías da
indagación¿e¿utilizando as ferramentas e procesos
adecuados.

Identificar as características, dos
elementos do medio natural, social e
cultural a través de metodoloxías da
indagación e utilizando as ferramentas e
procesos adecuados con axuda.

CA2.2 - Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Identificar,  con axuda, conexións sinxelas
entre diferentes elementos do medio
natural, social e cultural.

CA2.3 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica estilos de vida
sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado, corresponsabilidade e
protección da contorna e uso sustentable dos
recursos naturais, e expresando os cambios positivos
e negativos causados no medio pola acción humana.

Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións, o uso sustentable dos
recursos naturais, e expresando os
cambios positivos e negativos causados
no medio pola acción humana.

TI 55

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais, de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais,
con apoio buscando información,
comunicándose e traballando de forma
individual e en equipo de maneira sinxela

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas, demostrando curiosidade polo medio
natural, social e cultural próximo.

Formula preguntas e amosa curiosidade.

CA1.3 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables utilizándoa en
investigacións relacionadas co medio natural, social
e cultural e adquirindo léxico científico básico.

Buscar e seleccionar información de
diferentes fontes.

CA1.4 - Realizar experimentos guiados utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e medicións
precisas e rexistrándoas correctamente.

Realizar experimentos guiados utilizando
modelos, empregando instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas con
apoio.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo
responsabilidades cunha linguaxe
inclusiva e non violenta.

CA3.2 - Valorar positivamente as accións que
fomentan a igualdade de xénero e as condutas non
sexistas recoñecendo modelos positivos ao longo da
historia.

Valorar positivamente as accións que
fomentan a igualdade de xénero

CA4.1 - Protexer o patrimonio natural e cultural e
valoralo como un ben común, adoptando condutas
respectuosas para o seu gozo e propoñendo accións
para a súa conservación e mellora.

Identificar condutas respectuosas para o
desfrute do patrimonio.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación (observación no tempo, identificación e
clasificación, procura de patróns, creación de modelos, investigación a través de procura de información,
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Contidos

- experimentos con control de variables...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións.

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
resolución de conflitos.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo con as necesidades do contexto educativo. A aula virtual

- Responsabilidade ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre persoas, sociedades e medio natural.

- Desigualdade social e acceso aos recursos. Usos do espazo polo ser humano e evolución das actividades
produtivas.

- Costumes, tradicións e manifestacións culturais da contorna. Respecto pola diversidade cultural que convive na
contorna da cohesión social. A cultura de paz e non violencia.

- Organización e funcionamento da sociedade. As principais institucións e entidades da contorna local, rexional e
nacional e os servizos públicos que prestan. Estrutura administrativa de Galicia.

- Ocupación e distribución da poboación no espazo e análise dos principais problemas e retos demográficos.
Representación gráfica e cartográfica da poboación. A organización do territorio en Galicia.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista. Análise e reflexión sobre os estereotipos de xénero.

- Compromisos e normas para a vida en sociedade.

- A acción de mulleres e homes como suxeitos na historia. Descubrimentos e inventos importantes ao longo da
historia.

6

Título da UDUD

Moitas cousas falan do pasado

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40

CA4.2 - Identificar feitos da contorna social e cultural
desde a Prehistoria ata a Idade Antiga, empregando
as nocións de causalidade, simultaneidade e
sucesión.

Identificar feitos da contorna social e
cultural desde a Prehistoria ata a Idade
Antiga,

CA4.3 - Coñecer persoas, grupos sociais relevantes e
formas de vida das sociedades desde a Prehistoria
ata a Idade Antiga, incorporando a perspectiva de
xénero.

 Coñecer persoas, grupos sociais
relevantes e formas de vida das
sociedades desde a Prehistoria ata a
Idade Antiga,
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais, de
acordo coas necesidades do contexto educativo de
forma segura, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais,
con apoio buscando información,
comunicándose e traballando de forma
individual e en equipo de maneira sinxela.

CA1.2 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas, demostrando curiosidade polo medio
natural, social e cultural próximo.

Formula preguntas e amosa curiosidade.

CA1.3 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables utilizándoa en
investigacións relacionadas co medio natural, social
e cultural e adquirindo léxico científico básico.

Buscar e seleccionar información de
diferentes fontes

CA1.4 - Realizar experimentos guiados utilizando
diferentes técnicas de indagación e modelos,
empregando de forma segura instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e medicións
precisas e rexistrándoas correctamente.

Realizar experimentos guiados utilizando
modelos, empregando instrumentos e
dispositivos, realizando observacións e
medicións precisas e rexistrándoas con
apoio.

CA1.5 - Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo responsabilidades e
establecendo acordos de forma dialogada e
democrática e empregando unha linguaxe inclusiva
e non violenta.

Realizar actividades no contexto da
comunidade escolar, asumindo
responsabilidades cunha linguaxe
inclusiva e non violenta.

CA2.2 - Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural, social e
cultural, mostrando comprensión das relacións que
se establecen.

Identificar conexións sinxelas entre
diferentes eementos culturais  e
comprender as realciósn que se
establecen.

CA3.2 - Valorar positivamente as accións que
fomentan a igualdade de xénero e as condutas non
sexistas recoñecendo modelos positivos ao longo da
historia.

Valorar positivamente as accións que
fomentan as condutas non sexistas.

CA4.1 - Protexer o patrimonio natural e cultural e
valoralo como un ben común, adoptando condutas
respectuosas para o seu gozo e propoñendo accións
para a súa conservación e mellora.

Identificar condutas respectuosas para o
desfrute do patrimonio.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación (observación no tempo, identificación e
clasificación, procura de patróns, creación de modelos, investigación a través de procura de información,
experimentos con control de variables...).

- Instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións.

- Avances no pasado relacionados coa ciencia e a tecnoloxía que contribuíron a transformar a nosa sociedade
mostrando modelos que incorporen unha perspectiva de xénero.

- Propostas de traballo cooperativo que supoñan un proceso de investigación e acción por parte do alumnado e
faciliten o proceso de autorregulación de aprendizaxes. Cooperación e diálogo. Estratexias para a prevención e
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Contidos

- resolución de conflitos.

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo con as necesidades do contexto educativo. A aula virtual

- Coñecemento do espazo. Representación do espazo. Representación da Terra a través do globo terráqueo, os
mapas e outros recursos dixitais. Uso de planos do barrio ou da localidade, como representación gráfica de
espazos. Interpretación de lendas e símbolos cartográficos elementais en mapas.

- Responsabilidade ecosocial. Ecodependencia e interdependencia entre persoas, sociedades e medio natural.

- Costumes, tradicións e manifestacións culturais da contorna. Respecto pola diversidade cultural que convive na
contorna da cohesión social. A cultura de paz e non violencia.

- Igualdade de xénero e conduta non sexista. Análise e reflexión sobre os estereotipos de xénero.

- Compromisos e normas para a vida en sociedade.

- As fontes históricas: clasificación e utilización das distintas fontes (orais, escritas, patrimoniais) como vía para a
análise dos cambios e permanencias na localidade ao longo da historia.

- O tempo histórico. Nocións temporais e cronoloxía. Localización temporal das grandes etapas históricas en eixes
cronolóxicos.

- As expresións artísticas e culturais prehistóricas e da antigüidade e a súa contextualización histórica desde unha
perspectiva de xénero.

- O patrimonio natural e cultural. Os espazos protexidos, culturais e naturais. O seu uso, coidado e conservación.

- Iniciación na investigación e nos métodos de traballo para a realización de proxectos, que analicen feitos, asuntos
e temas de relevancia actual con perspectiva histórica, contextualizándoos na época correspondente.

- A acción de mulleres e homes como suxeitos na historia. Descubrimentos e inventos importantes ao longo da
historia.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía coa que desenvolveremos a presente programación será comunicativa, activa, participativa, inclusiva
e sensible coa diversidade presente nas aula.Fomentada a través de estratexias de dialogo, resolución pacífica de
conflitos e dirixida ao logro dun desenvolvemento  competencial.Tentarei que o deseño do recursos e a abordaxe dos
contidos  partan  dunha  concepción  de  Diseño  Universal  de  Aprendizaxe  (DUA),  favorecendo  a  inclusión  e
partiticapción dos diferentes niveis, ritmos e etilos de aprendizaxe.

A acción educativa procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e terá en conta os
seus diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, favorecendo a capacidade de aprender por si mesmo e promovendo
o traballo  cooperativo.  Orientando as diferentes tarefas e favorecendo a autonomía e a toma de decisións do
alumnado tanto de xeito  individual como en pequenos grupos cooperativos , como a nivel de grupo aula, sendo a
miña figura como promotora e facilitadora do desenvolvemento competencial no alumnado.

A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia
o desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en calquera soporte e
formato.

Os eixes vertebradores sobre os que xirará serán os seguintes:

-Proxectos de investigación ,ao longo do curso, tendo sempre en conta os intereses, inquedanzas e motivacións do
alumnado desenvolveranse diferentes proxectos interdisciplinares que favorecen o desenvolvemento dos  contidos
curriculares.  Ditos  proxectos,  sempre  que  sexa  posible,  seguirán  os  principios  de  interdisciplinariedade  e
globalización. Estas actividades contarán cunha creación final que implicará a presentación da mesma ante o grupo
ou parte da comunidade educativa que se estableza, así como a  e visibilidade  das mesmas  a través das canles
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corporativas establecidas.

-Colaboración coas familias e axentes externos:  Intentaremos favorecer a colaboración e implicación de todos
aqueles axentes internos e externos ao centro que contribúan a mellorar a calidade do ensino, nos permitan acceder
á información e a cultura, nos axuden a sacar a aprendizaxe da aula e relacionen a escola co entorno.

-Flexibilización do tempo e dos espazos: O espazo adaptarase ás diferentes actividades e necesidades en cada
momento,  pero sempre suxeito a posibles cambios.  Igualmente,  o  tempo tamén será flexible.  Respectarase a
distribución horaria de cada materia, pero modificarase a organización semanal e diaria en función das necesidades
implícitas de cada proxecto ou tarefa. Desenvolveranse actividades en pequenos grupos cooperativos así como
actividades de caracter individual, por parellas ou en gran grupo.

-Libros de texto: Neste nivel, contamos con libros de lingua galega, e castelá ,matemáticas, ciencias sociais, ciencias
naturais, inglés e música. O seu uso será flexible e sempre entendido como un apoio, non como únicos protagonistas.
Os libros de textos ofreceranos un banco de exercicios que se complementarán con actividades e tarefas.

Todos estes principios  metodolóxicos perseguirán o desenvolvemento das competencias  clave,  promoverán o
desenvolvemento do alumnado en todos os seus ámbitos, o pensamento crítico, a creatividade, a autonomía e a
inclusión do mesmo.

.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

1-Recursos materiais.

2-Recurso personais.

.

Libros de texto  como apoio do proceso de E/A, non como único eixe. Consideraranse unha fonte de exercicios e
complementarase con actividades e tarefas integradas, na medida do posible.

-Cadernos de traballo.

-Materiais didácticos tanto comercializados como de elaboración propia, que na aula ordinaria estarán organizados en
diferentes ambientes segundo a súa temática.

-Ordenador e  encerado dixital.

-Biblioteca de aula e de centro.

-Recursos didácticos nas páxinas web.

-Diferente material bibliográfico. En cada proxecto de traballo organizarase en cada aula un recanto con diferente
información, en colaboración coa biblioteca do centro.

-Materiais recollidos da Natureza.

-Sala de informática. Ordenador de aula. Vídeoproxector.

-Xornais. Revistas.Cómics.
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-Fichas de ampliación e reforzo.

-Material de refugallo.

-Instrumentos metorolóxicos, mapas, gps...

-Materiais funxibles: fotocopias, folios, cartolinas...

-Xogos didácticos, comercializados ou de creación propia

-Material dixital creado por min en  función das necesidades/intereses presentadas.

-Aula virtual do centro

2- Dentro dos recursos humanos ademais da titora, cóntase co apoio das docentes  con dispoñibilidade horaria e o
departamento de orientación, así mesmo as familias  poderán facernos algunha visita  á aula ou ao centro para
expoñerlle ao alumnado para exemplificar o desenvlvemento dalgún contido, dar algunha charla.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación inicial nesta área será levada acabo a través do desenvolvemento de pequenos debates e coloquios
arredor  de  diferentes  temáticas,  rexistrando  os  datos  obtidos  a  través  do  diario  de  aula  e  tomándoos  como
referentes para a abordaxe dos diferentes contidos e a perfilar os intereses do alumnado.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

15

UD 2

15

UD 3

15

UD 4

20

UD 5

20

UD 6

15

Total

100

Proba
escrita 50 50 40 40 45 40 44

Táboa de
indicadores 50 50 60 60 55 60 56

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

  A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes o grao de adquisición das
competencias, o logro dos obxectivos da etapa e os criterios de avaliación. No caso de alumnado con adaptación
curricular, os referentes serán os incluídos na devandita adaptación.

No tocante á calificación dos trimestres, a nota extraerase da media ponderada obtida entre as calificacións das
Unidades didácticas que compoñen o trimestre. Para calificar cada Unidade didáctica, utilizaremos diferentes táboas
de indicadores.  Para  cubrilas,  empregaremos instrumentos  de  avaliación  como portfolios,  traballos  en  grupo,
individuais, realización de experimentos, de proxectos...A  área de ciencias sociais contará cos seguintes criterios de
cualificación para o desenvolvemento da avaliación:

-O traballo diario da aula  que terá un maior peso na avaliación,  tendo en conta para a mesma  o control diario da
realización das tarefas realizadas na aula, a través dos cadernos de traballo, contando positivamente a finalización en

Criterios de cualificación:
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prazo das tarefas encomendadas.

As exposicións e presentación de traballos de investigación .

Así como  ao remate de cada unidade o desenvolvemento de unha proba obxectiva, que se avaliará de maneira
ponderada tendo en conta os criterios de avaliación establecidos e poderación dos mesmos.

Criterios de recuperación:

De acordo co artigo 20 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, así como a orde de 25 de xaneiro de 2022, a avaliación durante a etapa de Educación
Primaria será continua e global, tendo en conta o proceso de aprendizaxe. Feito polo cal, aprobando avaliacións
posteriores  recupéranse  avaliacións anteriores, de ser o caso.

Por outra banda, se nalgún momento se obtén unha calificación negativa , poñerase en marcha un programa de
reforzo individualizado para ese alumno en cuestión, como medida ordinaria de atención á diversidade.

6. Medidas de atención á diversidade

Na etapa da educación primaria poñerase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na detección
precoz das súas necesidades específicas e no establecemento de mecanismos de apoio e reforzo tan pronto como se
detecten dificultades de aprendizaxe co obxecto de reforzar a inclusión e asegurar o dereito a unha educación de
calidade.

Neste sentido, cobra especial relevancia o tratamento do Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo
(ACNEAE), entendidos como os alumnos e alumnas que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiais, por atraso  madurativo, por trastornos do desenvolvemento da linguaxe
e  a  comunicación,  por  trastornos  de  atención  ou  de  aprendizaxe,  por  descoñecemento  grave  da  lingua  de
aprendizaxe, por atoparse en situación de vulnerabilidade  socioeducativa, polas súas altas capacidades intelectuais,
por incorporarse tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.

O traballo coordinado xunto co Departamento de Orientación, o equipo docente, o persoal sanitario e a familia do
alumnado será fundamental para a abordaxe das dificultades que poidan xurdir no proceso de ensino-aprendizaxe.

O documento de referencia será o Plan Xeral de Atención á Diversidade,  no que figurarán as posibles medidas tanto
ordinarias como extraordinarias de atención á diversidade. Neste sentido, a información obtiva na avaliación inicial  e
a información aachegada polos anateriores titores, destacan  que contamos con alumnado que  require de medidas
cmo reforzo educativo nesta área, polo que se terá en conta  no momento dos contidos. Do mesmo xeito  tamén se
cconta na aula con alumnado AACC, polo que se denvolverán actuacións propias axeitándonos ás necesidades, ritmos
e inquedanzas dos mesmos a través da planificación de diversidade de actuacións.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X X X

ET.5 - Emprendemento X X

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X X X

ET.7 - Educación para a paz e
resolución pacífica de
conflitos

X X X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable X X X

ET.9 - Desenvolvemento
sustentable X X X X

ET.10 - Educación para o
consumo responsable X X X

ET.11 - Educación para a
saúde incluída  o respecto
pola diversidade afectivo-
sexual

X X X

ET.12 - Educación emocional
e en valores X X X X X X

ET.13 - Pluralidade e respecto
polo  estado de dereito X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

 Como  complemento  aos  contidos  exposto  nas  primeiras
unidades e como complemento doutras áreas realizarase a
visista ao planetario e  a Casa da Ciencias.

Visita ao planetario.

Complementarase o estudo do coidado e uso  dos recursos
hídricos na contorna mási próxima.

Visita a  encoro de Beche/Depuradora de Cañás

Ilustrarase o contido da unidade 4 coa visita ao Concello que
clarificará funcionamento das órganos de goberno local

Visita ao Concello

 Compleméntase así os contidos da unidade 6  e o traballo do
PDI do centro "A idade Moderna"

Visita aos monumento da localidade

Observacións:
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As  actividades  complementarias  plantexadas  buscan   proporciaonar  ao  alumnado  unhas  aprendizaxes
vivenciadas, empregando recursos non tan habituais.
Resulta fundamental a planificación de actividades complementarias para consolidar os contidos traballados ao
longo do curso.
O feito de realizar actividades fora do entorno habitual de aprendizaxe ou mesmo con outras persoas implicadas,
resulta moi motivante para o alumnado e serve de catalizador para a consolidación destas aprendizaxes.
 Poderase  engadir algunha outra saída das plantexadas anteriormente ao longo do curso de denotar especial
interese por parte do alumnado , ademáis de aquelas que sexan ofertadas por diferentes institucións da contorna
próxima.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

 Ofréceselle ao alumnado as explicacións individuais que precisan?

Conseguiuse motivar ao alumnado?

Elabóranse diferentes actividades segundo o nivel de desenvolvemento do alumnado?

Préstase atención aos elementos transversais plantexados?

Adáptanse as probas aos diferenets ritmos e estilos de aprendizaxe?

Infórmase ao alumnado dos resultados obtidos nas diferentes probas?

Infórmase ao alumnado dos erros cometidos nas diferentes probas, tarefas ou actividades?

Cal é o grao de coordinación co resto do equipo docente?

Tomáronse medidas para atender ao ACNEAE?

Mantívose contacto coas familias logrando a súa implicación no proceso?

Aproveitáronse os recursos dos que dispón o centro?

A avaliación  non có implica a avalación do alumnado, se non tamén hai que  ter en consideración a propia práctica
docente.  O  Decreto 155/2022 do 15 de setembro que establece o currículo,  no seu artigo 21 de avaliación e
promoción, e a orde de 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación, recollen a necesidade
de  establecer  indicadores  de  logro  para  avaliar  os  procesos  de  ensino  e  a  súa  propia  práctica  docente  nas
programacións didácticas.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Toda a programación está suxeita a ser revisada con continuidade có obxectivo de adaptar o proceso de ensino-
aprendizaxe aos diferentes ritmos, intereses e necesidades do alumnado.

Durante o desenvolvemento das diferentes Unidades Didácticas e ao remate das mesmas, levarase a cabo unha
avaliación obxectiva coa finalidade de mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.

24/11/2022 13:45:41 Páxina 23de22



Ao remate de cada trimestre, valoraranse os resultados académicos obtidos polo alumnado, a información recollida a
través dos indicadores de logro do epígrafe anterior e os datos aportados polo equipo docente nas sesións de
avaliación, có gallo de formular propostas de mellora en todos os aspectos da programación (proceso de aprendizaxe,
proceso de ensino e a propia práctica docente). Faremos especial fincapé na análise das cualificacións obtidas ao
longo dos tres trimestres.

9. Outros apartados
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1. Introdución

Esta programación didáctica de ciencias da natureza  desenvolverase  tendo en conta o entorno  físico no que nos
atopamos, dentro dunha contorna rural  ,  na que aproveitaremos ao máximo os recursos dispoñibles da propia
realidade e no propio centro.

A  diversidade  do  alumnado   presente  na  aula  leva  establecer  de  maneira  intrinseca  unha  adecuación  a  dita
diversidade establecendo o desenvolvemento  compentencial e integral do alumnado como  eixo vertebrador.

Os recursos do centro , como a posta en marcha  dun eco horto ao abeiro do Programa Proxecta a contribución ao
desenvolvemento do programa de Paisaxe e sustentabilidade,  o  PAVD,  e  "Donas de si",  levaranos afondar  en
aspectos relevantes para un desenvolvemento global do alumnado así  como a fornecer unha visión do ámbito
ciéntifico ética, crítica, responsable e sen prexuizos, tamén favorecido polo desenvolvemento do propioPDI que versa
sobre a Idade Moderna, sendo o eido científico un dos  de maior desenvolvemento.

Contamos igualmente co  recursos de carácter dixital e  tenolóxico da Biblioteca, concebida como espazo creativo.

Así, o alumnado adquirirá conceptos, destrezas e actitudes relacionadas co coñecemento e a organización dos seres
vivos, a materia, as forzas e as formas de enerxía; o respecto cara aos seres vivos e a súa contorna a favor da
consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. Por outra banda, o avance das tecnoloxías e a súa
influencia na vida cotiá, fai preciso que o alumnado coñeza as tecnoloxías que o rodea e faga un uso seguro, eficaz e
responsable das mesmas.

Todo isto levarase a cabo nas 6 unidades didácticas que conforman esta programación, quedando dúas unidades en
cada trimestre, tal e como se especifica no punto 3.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Expor  e  dar  resposta  a  cuestións
científicas  sinxelas,  util izando  diferentes
técnicas,  instrumentos  e  modelos  propios  do
pensamento  científico,  para  interpretar  e
explicar  feitos  e  fenómenos  que  ocorren  no
medio natural.

1-2-3 2-4 1-2 4

OBX2 -  Coñecer e tomar conciencia do propio
corpo,  así  como das  emocións  e  sentimentos
propios  e  alleos,  aplicando  o  coñecemento
científico, para desenvolver hábitos saudables e
para conseguir  o benestar físico,  emocional  e
social.

5 1-2-3 3

OBX3  -  Identificar  as  características  dos
diferentes  elementos  ou  sistemas  do  medio
natural,  analizando  a  súa  organización  e
propiedades,  e  establecendo  relacións  entre
estes, para recoñecer o seu valor, conservalo,
melloralo e emprender accións para o seu uso
responsable.

1-2-4-5 1 4 1 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX4 - Identificar as causas e consecuencias da
intervención humana na contorna, para mellorar
a  capacidade  de  afrontar  problemas,  buscar
solucións  e  actuar  de  maneira  individual  e
cooperativa na súa resolución, e para poñer en
práctica  est i los  de  vida  sustentables  e
consecuentes  co  respecto,  o  coidado  e  a
protección das persoas e do planeta.

5 2-5 4 1-3-4 1

OBX5 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais
de forma segura, responsable e eficiente, para
buscar información, comunicarse e traballar de
maneira individual, en equipo e en rede, e para
reelaborar e crear contido dixital de acordo coas
necesidades dixitais do contexto educativo.

3 4 1-2-3-4-
5 4

OBX6  -  Resolver  problemas  a  través  de
proxectos  de  deseño  e  da  aplicación  do
pensamento  computacional ,  para  xerar
cooperativamente  un  produto  creativo  e
innovador  que  responda  a  necesidades
concretas.

3-4 5 3-4-5 1-3 4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XA diversidade1 18
 Nesta unidade abordaranse as
características dos seres vivos e a
clasificación dos mesmo.

16

XOs animáis2 18
 Abordarase o tratamento das
características e cuidados  do reino dos
animais e a súa clasificacion

17

As plantas X3 18Afondarase nas características do reino
vexetal  e a súa importancia 17

A vida nos ecosistemas X4 18
Identificación dos diferentes ecosistemas e
coñecemento das relación establecidas
entre os seis membros

17

XA materia5 18Identificar a materia e as súas propiedades
así como  os diferentes tipos de enerxía. 17

XA mundo dixital6 15Afondarase no coñecemento de equipos
dixitais as súas características e riscos. 16

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

A diversidade

Duración

18
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 5
CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación,¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

 Identificar as características, a
organización e as propiedade dos
elementos do medio natural a través de
metodoloxías de indagación

TI 95

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar. Información. A
través de diferentes fontes

CA1.3 - Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e instrumentos de forma
segura, realizando observacións e medicións
precisas, rexistrando os datos correctamente.

Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo, utilizando
diferentes técnicas de indagación e
instrumentos de forma segura.

CA1.4 - Comunicar os resultados das investigacións a
través de diferentes formatos, comparando os
resultados obtidos coas predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

 Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas
necesidades do contexto educativo,
buscando información,

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

 Construír en equipo un produto final
sinxelo que dea solución a un problema
de deseño,

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o produto final dos proxectos
de deseño en diferentes formatos
explicando os pasos seguidos.

CA4.4 - Resolver, de forma guiada, problemas
sinxelos de programación, modificando algoritmos
de acordo con principios básicos do pensamento
computacional.

Resolver, de forma guiada, problemas
sinxelos de programación,

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles
respectando as normas básicas de
convivencia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Realización de experimentos, de maneira individual ou en equipo, utilizando o método científico.

- Uso de instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación, rexistrando os seus resultados.
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Contidos

- Comunicación guiada dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes
(textos orais ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Os reinos da natureza desde unha perspectiva xeral e integrada. Utilización de claves e guías para clasificar e
identificar os diferentes reinos a través das súas características observables.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para comunicar información (título, formato, edición, gardar arquivo e
compartir a través de plataformas dixitais).

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Iniciación á programación. Recursos dixitais (plataformas dixitais de iniciación á programación, aplicacións de
programación por bloques, robótica educativa...).

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

2

Título da UDUD

Os animáis

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40
CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación,¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

Identificar as características, a
organización e as propiedades dos
elementos do medio natural
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 60

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables,
adquirindo léxico científico básico

CA1.3 - Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e instrumentos de forma
segura, realizando observacións e medicións
precisas, rexistrando os datos correctamente.

Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo, utilizando
diferentes técnicas de indagación e
instrumentos de forma segura

CA1.4 - Comunicar os resultados das investigacións a
través de diferentes formatos, comparando os
resultados obtidos coas predicións realizadas.

 Comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos,

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas
necesidades do contexto educativo,
reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

onstruír en equipo un produto final
sinxelo que dea solución a un problema
de deseño

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

 Presentar o produto final dos proxectos
de deseño en diferentes formatos

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Realización de experimentos, de maneira individual ou en equipo, utilizando o método científico.

- Uso de instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación, rexistrando os seus resultados.

- Comunicación guiada dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes
(textos orais ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Características e clasificación de animais vertebrados e invertebrados. Observación e comparación das diversas
formas nas que realizan as funcións vitais.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:
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Contidos

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

3

Título da UDUD

As plantas

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40
CA2.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación,¿utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

 Identificar as características, a
organización e as propiedades dos
elementos do medio natural

TI 60

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

 Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes utilizándoa en
investigacións relacionadas co medio
natural.

CA1.3 - Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e instrumentos de forma
segura, realizando observacións e medicións
precisas, rexistrando os datos correctamente.

Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo,

CA1.4 - Comunicar os resultados das investigacións a
través de diferentes formatos, comparando os
resultados obtidos coas predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segurareelaborando e creando
contidos dixitais sinxelos-

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo que dea solución a un problema
de deseño
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o produto final dos proxectos
de deseño en diferentes formatos

CA4.4 - Resolver, de forma guiada, problemas
sinxelos de programación, modificando algoritmos
de acordo con principios básicos do pensamento
computacional.

Resolver, de forma guiada, problemas
sinxelos de programación,

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Realización de experimentos, de maneira individual ou en equipo, utilizando o método científico.

- Uso de instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación, rexistrando os seus resultados.

- Comunicación guiada dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes
(textos orais ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Clasificación das plantas a través das súas características observables. Análise, a través da experimentación, da
súa capacidade de adaptación ao medio no que viven e realizan as funcións vitais.

- Valoración da biodiversidade e importancia da súa conservación. Respecto polos seres vivos da contorna. Animais
en perigo de extinción.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para comunicar información (título, formato, edición, gardar arquivo e
compartir a través de plataformas dixitais).

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.
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Contidos

- Iniciación á programación. Recursos dixitais (plataformas dixitais de iniciación á programación, aplicacións de
programación por bloques, robótica educativa...).

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

4

Título da UDUD

A vida nos ecosistemas

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA2.2 - Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural mostrando
comprensión das relacións que se establecen nel.

Identificar conexións sinxelas entre
diferentes elementos do medio natural  e
comprendendo a relacióna existentes
entre as mesmas.

CA2.3 - Coñecer e protexer o medio natural,
valorándoo como un ben común, adoptando
condutas respectuosas para o seu gozo e
propoñendo accións para a súa conservación e
mellora.

 Coñecer e protexer o medio natural,
adoptando condutas respectuosas para o
seu gozo e propoñendo accións.

CA3.5 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica hábitos de
vida sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado e protección da contorna e
uso sustentable dos recursos naturais, e expresando
os cambios positivos e negativos causados no medio
pola acción humana.

 Identificar problemas ecosociais.

TI 50

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables.

CA1.3 - Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e instrumentos de forma
segura, realizando observacións e medicións
precisas, rexistrando os datos correctamente.

 Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo.

CA1.4 - Comunicar os resultados das investigacións a
través de diferentes formatos, comparando os
resultados obtidos coas predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

 Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas
necesidades do contexto educativo
reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo que dea solución a un problema
de deseño.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

resentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Realización de experimentos, de maneira individual ou en equipo, utilizando o método científico.

- Uso de instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación, rexistrando os seus resultados.

- Comunicación guiada dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes
(textos orais ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Identificación dun ecosistema e dos elementos que o compoñen. Observación dun ecosistema próximo recollendo
datos en diferentes soportes e elaborando hipóteses de forma guiada.

- Relación do ser humano cos ecosistemas. Exemplos de bos e malos usos dos recursos naturais do noso planeta e
das súas consecuencias.

- Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Impacto ambiental: contaminación e residuos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.
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5

Título da UDUD

A materia

Duración

18

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 40
CA3.1 - Identificar as características, a organización
e as propiedades¿dos elementos do¿medio natural a
través de metodoloxías de indagación, utilizando as
ferramentas e procesos adecuados.

 Identificar as características, a
organización e as propiedades dos
elementos do medio natural

TI 60

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e fenómenos do
medio natural a través da observación.

 Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e
fenómenos do medio natural a través da
observación.

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables

CA1.3 - Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e instrumentos de forma
segura, realizando observacións e medicións
precisas, rexistrando os datos correctamente.

Realizar experimentos guiados

CA1.4 - Comunicar os resultados das investigacións a
través de diferentes formatos, comparando os
resultados obtidos coas predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos

CA3.3 - Recoñecer a través de pequenas
investigacións diferentes formas de produción da
calor e dos seus efectos sobre os corpos.

 Recoñecer a través de pequenas
investigacións diferentes formas de
produción da calor e dos seus efectos
sobre os corpos.

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas
necesidades do contexto educativo,

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

Construír en equipo un produto final
sinxelo que dea solución a un problema
de deseño

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

 Presentar o produto final dos proxectos
de deseño en diferentes formatos

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- A importancia do uso da ciencia e da tecnoloxía para axudar a comprender as causas das propias accións, tomar
decisións razoadas e realizar tarefas de forma máis eficiente.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Realización de experimentos, de maneira individual ou en equipo, utilizando o método científico.

- Uso de instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación, rexistrando os seus resultados.

- Comunicación guiada dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes
(textos orais ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Identificación dos estados nos que se presenta a materia na nosa contorna. Cambios de estado da auga.

- A calor e as súas formas de produción. Cambios de estado e instrumentos de medida. Efectos da calor sobre a
materia a través da experimentación.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Tratamento e elaboración de textos sinxelos para comunicar información (título, formato, edición, gardar arquivo e
compartir a través de plataformas dixitais).

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Recursos e plataformas dixitais restrinxidas e seguras para comunicarse con outras persoas. Etiqueta dixital,
regras básicas de cortesía e respecto.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Iniciación á programación. Recursos dixitais (plataformas dixitais de iniciación á programación, aplicacións de
programación por bloques, robótica educativa...).

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

6

Título da UDUD

A mundo dixital

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 50

CA3.2 - Coñecer diferentes formas e fontes de
enerxía, identificando os seus usos na vida cotiá.

Coñecer diferentes formas e fontes de
enerxía, identificando os seus usos na
vida cotiá.

CA3.4 - Analizar os efectos das forzas sobre
determinados obxectos de uso común, realizando
experiencias sinxelas e pequenas investigacións con
máquinas e aparellos.

Analizar os efectos das forzas sobre
determinados obxectos de uso común

CA3.5 - Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica hábitos de
vida sustentable, recoñecendo comportamentos
respectuosos de coidado e protección da contorna e
uso sustentable dos recursos naturais, e expresando
os cambios positivos e negativos causados no medio
pola acción humana.

Identificar problemas ecosociais, propoñer
posibles solucións e poñer en práctica
hábitos de vida sustentable, recoñecendo
comportamentos respectuosos de coidado
e protección da contorna e uso
sustentable dos recursos naturais

TI 50

CA1.1 - Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e fenómenos do
medio natural a través da observación.

Formular preguntas e realizar predicións
razoadas sobre obxectos, feitos e
fenómenos do medio natural

CA1.2 - Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables, adquirindo léxico
científico básico, utilizándoa en investigacións
relacionadas co medio natural.

Buscar e seleccionar información, de
diferentes fontes seguras e fiables,

CA1.3 - Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo, utilizando diferentes
técnicas de indagación e instrumentos de forma
segura, realizando observacións e medicións
precisas, rexistrando os datos correctamente.

Realizar experimentos guiados, de forma
individual ou en equipo,

CA1.4 - Comunicar os resultados das investigacións a
través de diferentes formatos, comparando os
resultados obtidos coas predicións realizadas.

Comunicar os resultados das
investigacións a través de diferentes
formatos,

CA4.1 - Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas necesidades do
contexto educativo, buscando información,
comunicándose e traballando de forma individual e
en equipo, reelaborando e creando contidos dixitais
sinxelos.

Utilizar dispositivos e recursos dixitais de
forma segura e de acordo coas
necesidades do contexto educativo,
buscando información, reelaborando e
creando contidos dixitais sinxelos.

CA4.2 - Construír en equipo un produto final sinxelo
que dea solución a un problema de deseño,
propoñendo posibles solucións, probando diferentes
prototipos e utilizando de forma segura as
ferramentas, técnicas e materiais adecuados.

 Construír en equipo un produto final
sinxelo que dea solución a un problema
de deseño.

CA4.3 - Presentar o produto final dos proxectos de
deseño en diferentes formatos explicando os pasos
seguidos.

Presentar o produto final dos proxectos
de deseño en diferentes formatos

CA4.4 - Resolver, de forma guiada, problemas
sinxelos de programación, modificando algoritmos
de acordo con principios básicos do pensamento
computacional.

Resolver, de forma guiada, problemas
sinxelos de programación.

CA4.5 - Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles que favorezan o
obxectivo final dun proxecto respectando as normas
básicas de convivencia.

Participar en diversas tarefas en equipo,
desenvolvendo distintos roles

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- A importancia do uso da ciencia e da tecnoloxía para axudar a comprender as causas das propias accións, tomar
decisións razoadas e realizar tarefas de forma máis eficiente.

- Fomento da curiosidade, a iniciativa e a constancia na realización das diferentes investigacións a través da
observación e formulación de hipóteses.

- Vocabulario científico básico relacionado coas diferentes investigacións.

- Procedementos de indagación adecuados ás necesidades da investigación, identificación e clasificación da
información relevante, de maneira individual ou en equipo.

- Realización de experimentos, de maneira individual ou en equipo, utilizando o método científico.

- Uso de instrumentos e dispositivos apropiados para realizar observacións e medicións precisas de acordo coas
necesidades da investigación, rexistrando os seus resultados.

- Comunicación guiada dos resultados da investigación, de forma oral ou escrita, utilizando diferentes soportes
(textos orais ou escritos, maquetas, presentacións, murais¿).

- Fontes de enerxía renovables e non renovables.

- Propiedades das máquinas simples, a súa observación e manipulación. Aplicacións e usos na vida cotiá.

- Uso responsable dos recursos naturais do planeta. Impacto ambiental: contaminación e residuos.

- Dixitalización da contorna persoal de aprendizaxe:

- Dispositivos e recursos dixitais de acordo coas necesidades do contexto educativo.

- Procuras guiadas de información seguras e eficientes en Internet.

- Coñecemento das regras básicas de seguridade e privacidade para navegar por Internet.

- Estratexias para fomentar o benestar dixital. Recoñecemento dos riscos asociados a un uso inadecuado e pouco
seguro das tecnoloxías dixitais (tempo excesivo de uso, ciberacoso, acceso a contidos inadecuados, publicidade e
mensaxes non desexadas¿) e estratexias de actuación.

- Proxectos de deseño e pensamento computacional:

- Identificación e selección dos materiais, ferramentas e obxectos adecuados para a elaboración dun proxecto.

- Fases dos proxectos de deseño: identificación de necesidades, deseño, prototipado e proba, avaliación e
comunicación.

- Vocabulario básico do ámbito tecnolóxico.

- Técnicas cooperativas sinxelas para o traballo en equipo, estratexias para a xestión de conflitos e promoción de
condutas empáticas e inclusivas.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía a utilizar basearase nunha aprendizaxe competencial, que permita conectar contidos das distintas
materias curriculares ademais de abordar os diferentes elementos transversais.

Para alcanzar este obxectivo metodolóxico, levarase a cabo:

-A realización de proxectos significativos e de actualidade que partan dos coñecementos previos do alumnado e do
seu contorno próximo, así como dos seus centros de interese, os cales fomentarán a súa curiosidade e a motivación
pola aprendizaxe. Deste xeito, na unidade 1 "Como son os seres vivos", afondaremos no coñecemento do medio
natural e exploraremos a nosa contorna identificando os reinos nos que se clasifican os seres vivos coñecendo as
súas características principais. Entre outras, realizaremos actividades de repaso dos contidos traballados
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empregando robots educativos e tarxetas identificativas con imaxes e texto que o alumnado terá que relacionar.

-Actividades que partan da observación e experimentación, traballando o método científico a través de diversas
investigacións e traballos desenvolvendo estruturas de aprendizaxe cooperativo.

-Tarefas de aprendizaxe integradas que faciliten a contextualización de proxectos, pequenas investigacións no medio,
resolución de problemas concretos, realización de debates sobre temas de actualidade (contaminación, hábitos
saudables, uso abusivo das tecnoloxías, ...) nas que o alumnado avance no desempeño das súas competencias.

-Tarefas nas que o alumnado teña que planificar, deseñar, propoñer e comunicar diferentes propostas e proxectos a
situacións  presentadas,  fomentando  a  creatividade,  empregando  a  información  proporcionada  polos  medios
tecnolóxicos e utilizando de xeito eficiente diferentes ferramentas e dispositivos dixitais.

Para levar a cabo estas actividades:

-Partiremos dos coñecementos previos do alumnado,  tendo en conta as súas aprendizaxes anteriores e o seu
desenvolvemento cognitivo e emocional.

-As explicacións do docente irán acompañadas de apoio visual con imaxes, vídeos e a elaboración de esquemas e
mapas conceptuais.

-Utilizaremos unha metodoloxía activa, manipulativa e contextualizada, achegando ó alumnado ao descubrimento
activo a través da formulación de preguntas, procura de información de diferentes fontes seguras e fiables, así como
da realización de experimentos sobre investigacións relacionadas cos distintos elementos naturais, favorecendo a
realización de tarefas de aprendizaxe integradas e contextualizadas que permitan a utilización tanto do pensamento
lóxico como do pensamento lateral.

-Realizaremos prácticas de traballo individual e en equipo, favorecendo a inclusión de todo o alumnado a través do
traballo cooperativo na resolución conxunta de proxectos e tarefas.; e por outro, estruturas cooperativas que se
desenvolverán en diferentes momentos das unidades didácticas para traballar os contidos (Lectura compartida,
Parada 3 minutos, Lapis ao centro, Folio xiratorio, Xogo de palabras, Estrutura 1-2-4...). Despois do traballo individual
e grupal, realizaremos unha posta en común en gran grupo.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Recursos  persoais

 Recursos  materiais

Recursos tecnolóxicos

Recursos  dixitais

Recursos espaciais

RECURSOS PERSOAIS: Formado por todos os profesionais do centro educativo, como son o profesorado titor, persoal
especialista en AL e PT, departamento de orientación, mestres especialistas, etc. Ademais, hai que destacar os
recursos  persoais  externos  nos  cales  nos  podemos  apoiar,  como  son  as  familias,  o  E.O.E.  e  todas  aquelas
organizacións institucionais que nos axuden na nosa labor como docentes.

RECURSOS MATERIAIS: Son a base para a aprendizaxe vivencial, a realización de proxectos e o traballo a través do
método científico. Entre os materiais pódense destacar:  material funxible (cadernos, lapis, folios, cartolinas...),
plastilina (normal e condutiva), material de laboratorio (probetas, tubos de ensaio, placas petri...), poleas, balanzas,
maquetas, dicionarios, láminas de apoio visual, libros de consulta,...
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RECURSOS TECNOLÓXICOS: ordenadores,  robots educativos,  circuitos eléctricos,  pizarras dixitais,  proxectores,
tablets,  gafas  e  materiais  de  realidade  virtual,  placas  programables  (Arduino,  Makey-Makey...),  Chromakey,
microscopios,

RECURSOS DIXITAIS:  enciclopedias  online,  app  para  xerar  mapas  mentais,  vídeos  educativos,   libros  dixitais,
actividades con realidade aumentada, aplicacións para introducir ao alumnado na linguaxe da programación segundo
a súa idade (ScratchJr, Scratch , mblock ou makeblock...), kahoot ou plickers para realizar actividades de repaso e
avaliación, entre outros. Estes recursos poden ser de utilidade para facilitar a adquisición de contidos e reforzar a
aprendizaxe.

RECURSOS ESPACIAIS: a propia aula ordinaria, a biblioteca do centro, o patio de recreo, laboratorio de centro, aula de
convivencia (para resolver aqueles conflitos que poidan xurdir), así como os diversos espazos da contorna.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación  inicial  levarase a  cabo nas  primeiras  semanas do curso,  cando se  incorpore  alumnado unha vez
comezado o curso ou ao inicio de cada unidade didáctica. Esta avaliación levarase a cabo mediante:

-Revisión dos informes do ano anterior, onde se recollerá información sobre os resultados académicos obtidos na
materia e, de ser o caso, dos plans de reforzo.

-Recollerase información nas entrevistas iniciais coas familias para coñecer datos relevantes sobre o alumnado en
canto a súa personalidade, nivel de autonomía, situación familiar, ...

- Avaliación das competencias e contidos a través de actividades como:

·Describir as características básicas dos elementos do medio natural de forma oral ou escrita,

·Actividades de comprensión e expresión oral e escrita sobre a contaminación e a importancia do coidado do planeta.

·Busca de información guiada empregando diferentes fontes de información en formato impreso ou dixital.

A partir desta avaliación tratarase de identificar se existen dificultades no grupo-clase ou en determinados alumnos
para a elaboración das medidas oportunas tanto a nivel colectivo como individual.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

16

UD 2

17

UD 3

17

UD 4

17

UD 5

17

UD 6

16

Total

100

Proba
escrita 5 40 40 50 40 50 38

Táboa de
indicadores 95 60 60 50 60 50 62

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Á hora de establecer os criterios de cualificación da materia, debemos ter en conta os instrumentos de avaliación
marcados nesta programación, estes son as probas escritas e as táboas de indicadores.

Criterios de cualificación:
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As  probas  escritas  serán  as  tarefas  e  fichas,  o  traballo  no  caderno  de  campo,  resumos,  esquemas,  mapas
conceptuais, claves dicotómicas e probas obxectivas. Os cales terán a porcentaxe marcada en cada unidade didáctica
para cada criterio de avaliación.

Por outra banda, as táboas de indicadores serán rúbricas, listas de cotexo ou escalas de observación entre outros.
Estas táboas de indicadores terán a porcentaxe marcada para cada criterio de avaliación en cada unidade. A través
destas táboas avaliaranse os criterios de avaliación que se indican, así  como o respecto polos compañeiros,  a
capacidade de seguir uns pasos ou unhas instrucións e o grao de responsabilidade na execución dos proxectos,
ademais do traballo no caderno de clase.

Criterios de recuperación:

De acordo co artigo 20 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3
de maio, de Educación, así como a orde de 25 de xaneiro de 2022, a avaliación durante a etapa de Educación
Primaria será continua e global, tendo en conta o proceso de aprendizaxe. Feito polo cal, aprobando avaliacións
posteriores  recupéranse  avaliacións anteriores, de ser o caso.

Por outra banda, se nalgún momento se obtén unha calificación negativa , poñerase en marcha un programa de
reforzo individualizado para ese alumno en cuestión, como medida ordinaria de atención á diversidade.

6. Medidas de atención á diversidade

En canto ás medidas de atención á diversidade, debemos ter en conta á hora de levar a cabo esta programación  o
establecido  na Orde do 8 de setembro de 2021  contemplando s medida ordinarias, ou extraordinarias, segundo
corresponda.

Así, entre as medidas ordinarias hai que ter en conta á adecuación desta programación ás características do centro e
do alumnado. Por outro lado, levaranse a cabo reforzos educativos con aquel profesorado con dispoñibilidade horaria,
ademais de programas de habilidades sociais para traballar a autoestima ou a empatía, o que facilitará o traballo en
equipo. Por último, en canto as medidas ordinarias hai que destacar o programa de enriquecemento curricular para
aquel alumnado con altas capacidades.

Por outra banda, entre as medidas extraordinarias podemos atopar: , apoio do profesorado especialista en pedagoxía
terapéutica ou audición e linguaxe e pedagoxía terapeuta.

Tendo en conta esta información sobre as medidas de atención á diversidade, levaranse a cabo aquelas que se
correspondan coa diversidade da aula, como poden ser as seguintes:

-  Mellorar  os  hábitos  de  estudio  e  as  técnicas  de  aprendizaxe  do  alumnado,  potenciando  a  adquisición  das
competencias a través da realización de esquemas, mapas conceptuais, claves dicotómicas, resumos, etc.

- Desenvolver as capacidades do alumnado tendo en conta as súas características e circunstancias familiares, como
poden ser: a adaptación de medios, o uso da axenda escolar, adaptación dos tempos na realización de probas ou
tarefas, uso de imaxes, aplicacións dixitais...

- Realizar actividades de reforzo para aquel alumnado que non conseguiu adquirir os contidos traballados, como
poden ser o uso de imaxes ou apoios visuais.

- Deseñar actividades de ampliación para aquel alumnado que xa adquiriu os contidos, a través da relación de tarefas
de aprendizaxe integradas que aborden contidos de outras materias, afondando nos coñecementos adquiridos.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.1 - A comprensión de
lectura, a expresión oral e
escrita, a comunicación
audiovisual, a competencia
dixital, o fomento da
creatividade, do espírito
científico e do
emprendemento.

X X X X X X

ET.2 - A igualdade entre
mulleres e homes, a
educación para a paz, a
educación para o consumo
responsable e o
desenvolvemento sostible e a
educación para a saúde,
incluída a afectivo-sexual.

X X X

ET.3 - Prestarase especial
atención á orientación
educativa, á acción titorial e
á educación emocional e en
valores.

X X X

ET.4 - A prevención e
resolución pacífica de
conflitos e o rexeitamento da
violencia.

X X X X X X

ET.5 - Evitaranse os
comportamentos,
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.

X X

ET.6 - O alumnado participe
en actividades que lle
permitan afianzar o espírito
emprendedor e a iniciativa
empresarial a partir de
aptitudes como a
creatividade, a autonomía, a
iniciativa, o traballo en
equipo, a confianza nun
mesmo e o sentido crítico

X X X X X X
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

 Para  a  o  afondamento  no  coñecemento  das  contornas
próximas.

Saídas á contorna

Visitas a museos , exposicións,...Saídas culturais

 Familiares, profesionais, insttitucións.Charlas fomativas

 Contrinbución ao desenvolvemento das datas de obrigada
conmemoración

Conmemoracións

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Funcionalidade da programación

Coherencia entre os obxectivos e os contidos

Actividades axeitadas

Temporalización

Organización dos recurso  materiais

Medidas de atención á diverdisade.

Motivación do alumnado

Procedemento de avaliación

A  hora de levar a cabo a avaliación do proceso de ensino e da práctica docente, debemos ter en conta os indicadores
de logro especificados anteriormente. Ditos indicadores permítenos coñecer información axeitada da nosa labor
docente a través de diferentes instrumentos de avaliación como poden ser: enquisas, listas de control, a memoria da
materia ou as actas de avaliación, entre outros.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento da programación levarase a cabo a través da aplicación PROENS ao finalizar cada unidade didáctica.
Ademais, hai que destacar a utilización do diario de clase para o seguimento da actividade lectiva, xa que esta
ferramenta permítenos comprobar se o programado inicialmente se desenvolveu sen dificultade ou hai que realizar
algunha modificación. As modificacións da programación quedarán reflectidas na memoria, que se realizará a final de
curso e servirá como proposta de mellora para o próximo curso.

Centraremos a revisión, avaliación e seguimento da programación atendendo ós seguintes aspectos:

24/11/2022 13:45:35 Páxina 21de20



-Comprobación dunha correcta planificación e temporalización das unidades didácticas.

-O equipo docente que imparte a materia no mesmo nivel, coordinarase e analizará regularmente a adecuación da
programación didáctica a cada grupo, formulando propostas de mellora e realizando os axustes necesarios sempre
que sexa preciso.

-Realizarase  un  seguimento  trimestral  dos  resultados  da  avaliación  do  alumnado,  e  en  función  dos  mesmos,
estableceranse modificacións e propostas de mellora naqueles aspectos que se consideren oportunos para mellorar
os resultados académicos do alumnado.

9. Outros apartados
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1. Introdución

   O presente documento desenvolve unha programación didáctica para a área de Educación Física en 3º curso de
Educación Primaria, realizada en base á Concreción Curricular do centro e tendo en conta o Decreto vixente actual no
que se establece o currículo de Educación Primaria.

O centro escolar CEIP San Marcos é un centro público (Colexio de Educación Infantil  e Primaria),  que se atopa
encravado no concello de Abegondo, na provincia de A Coruña. Posúe dúas aulas por cada curso de Primaria. A ratio
profesor/a -alumno/a, aproximadamente, é de 1/18.

Para as  clases de Educación Física conta con dous patios  de recreo e un polideportivo municipal  con campos
marcados de fútbol -sala, baloncesto, balonmán e voleibol. Dito polideportivo atópase fora do recinto escolar pero a
carón do mesmo. O persoal de mantemento do mesmo é persoal contratado polo concello pero que colabora con nós
en todo o necesario. Arredor do centro existe unha zona verde.

En 3º de educación primaria contamos con 30 alumn@s divididos en dúas clases.

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.

É  un área que contribuirá  ao logro de diversos fins  educativos na Etapa de Educación Primaria:  socialización,
autonomía, aprendizaxes básicas e mellora das posibilidades expresivas, cognitivas, comunicativas e lúdicas.

Nesta proposta teranse en conta os diferentes ritmos de maduración, preténdese desenvolver as capacidades e
habilidades instrumentais que melloran e aumentan as posibilidades de movemento dos alumnos/as, a través de
patróns motores básicos que constitúan unha sólida base para o futuro.

Un dos obxectivos principais debe ser fomentar a adquisición dun estilo de vida activo e saudable que lle permita ao
alumnado chegar a consolidar hábitos e, posteriormente, perpetualos ao longo da súa vida. Esos hábitos de vida
saudable son a clave para evitar o sedentarismo e a obesidade contribuíndo a ter calidade de  vida. Temos que
inculcar ao noso alumnado que a actividade física ten que estar no presente  e no futuro do seu día a día.

O  alumnado  tamén  deberá  recoñecer  diferentes  manifestacións  da  cultura  motriz,  como  parte  relevante  do
patrimonio cultural, expresivo e artístico, que poden converterse en obxecto de gozo e aprendizaxe. Para iso, será
preciso desenvolver a súa identidade persoal e social integrando nela as manifestacións máis comúns da cultura
motriz, a través dunha práctica vivenciada e creativa.

O desenvolvemento de actitudes comprometidas co medio ambiente e a súa materialización en comportamentos
baseados na conservación e  na sustentabilidade asociaranse cunha competencia  fundamental  para a  vida en
sociedade que debe comezar a adoptarse nesta etapa.

Os contidos están distribuídos en seis grandes bloques que traballaremos o largo desta programación:

- Bloque 1: Vida activa e saudable.

- Bloque 2: Organización e xestión da actividade física.

- Bloque 3: Resolución de problemas en situacións motrices.

- Bloque 4: Autorregulación emocional e interacción social en situacións motrices.
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- Bloque 5: Manifestacións da cultura motriz.

- Bloque 6: Interacción eficiente e sustentable coa contorna.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Adoptar  un  estilo  de  vida  activo  e
saudable, practicando regularmente actividades
f í s i c a s  e  d e p o r t i v a s  e  a d o p t a n d o
comportamentos que potencien a saúde física,
mental  e  social ,  as í  como  medidas  de
responsabilidade individual e colectiva durante
a  práctica  motriz  para  interiorizar  e  integrar
hábitos  de  actividade  física  sistemática  que
contribúan ao benestar.

2-5 2-5 3

OBX2  -  Adaptar  os  elementos  propios  do
esquema  corporal,  as  capacidades  físicas,
perceptivo-motrices e coordinativas, así  como
as  habil idades  e  as  destrezas  motrices,
aplicando procesos de percepción,  decisión e
execución  adecuados  á  lóxica  interna  e  aos
obxectivos  de  diferentes  situacións,  para  dar
resposta ás demandas de proxectos motores e
de prácticas motrices con distintas finalidades
en contextos da vida diaria.

1 3 4-5

O B X 3  -  D e s e n v o l v e r  p r o c e s o s  d e
autorregulación  e  interacción  no  marco  da
práctica  motriz,  con  actitude  emprática  e
inclusiva, facendo uso de habilidades sociais e
actitudes de cooperación, respecto, traballo en
equipo e deportividade, con independencia das
diferenzas etnoculturais, sociais, de xénero e de
habilidade dos participantes, para contribuír á
convivencia social  e ao compromiso ético nos
diferentes espazos en que se participa.

1-5 1-3-5 2-3

OBX4  -  Recoñecer  e  practicar  diferentes
manifestacións  lúdicas,  físico-deportivas  e
artístico-expresivas propias da cultura motriz,
valorando a súa influencia e as súas achegas
estéticas  e  creativas  á  cultura  tradicional  e
contemporánea, para integralas nas situacións
motrices que se utilizan regularmente na vida
cotiá.

3 3 1-2-3-4

OBX5  -  Valorar  diferentes  medios  naturais  e
urbanos  como  contextos  de  práctica  motriz,
interactuando  con  eles,  comprendendo  a
importancia  da  súa  conservación  desde  un
enfoque sustentable e adoptando medidas de
responsabilidade individual durante a práctica
de xogos e actividades físico-deportivas, para
realizar unha práctica eficiente e respectuosa
coa  contorna  e  participar  no  seu  coidado  e
mellora.

5 2-4 1-3
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XPresentación1 3

Unidade didáctica destinada á presentación
de alumnado e profesorado, así como
tamén para establecer unha serie de
directrices que seguiremos ao longo de
todas as sesións do curso en Educación
Física. É importante que se teñan presentes
unhas normas básicas, que farán que as
clases transcorran con normalidade.

4

XSaúde2 2

Nesta unidade didáctica trataranse
aspectos fundamentais que teñen que ver
coa saúde, e que serán traballados noutras
unidades ao longo do curso. É un tema moi
importante, polo que a súa
transversalidade é patente e necesaria para
a concienciación do alumnado.

5

XSaúde 23 3

Esta unidade didáctica tratará máis
aspectos relacionados coa saúde, en
especial a respiración e relaxación,
contidos moi a ter en conta á hora de
realizar calquera tipo de actividade física. O
alumnado aprenderá conceptos básicos que
teñen que ver coa toma de pulsacións,
xeito de respirar correctamente e técnicas
básicas de relaxación despois de realizar o
exercicio físico.

5

XPractico actividades saudables4 3

Esta unidade didáctica servirá como
continuación para traballar aspectos
relacionados coa saúde no segundo
trimestre. Lembrando cousas que xa se
interiorizaron nas primeiras unidades,
agora estos coñecementos aplicarémolos
en diferentes actividades de xeito práctico,
para que sexa o propio alumnado o que
comprobe os beneficios directos destas
prácticas.

5

XCoordinación5 7

Esta unidade didáctica está destinada a
tratar aspectos como a percepción e
estruturación espacio-temporal, moi
importantes de cara ao posterior traballo
das habilidades físicas básicas ao longo de
todo o curso.

12

XHabilidades Motrices Básicas.6 8

Esta unidade didáctica serve de
continuación á anterior, traballaranse as
habilidades básicas de saltos, xiros,
transportes e conducións, afondando tamén
nos contidos da unidade anterior.

12

Habilidades Motrices Básicas.
Lanzamentos e recepcións. X7 10

Nesta unidade didáctica seguiremos coas
habilidades básicas, un dos obxectivos
fundamentais da etapa. A adquisición
progresiva destas farase mediante xogos e
actividades xogadas, así como a

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

Habilidades Motrices Básicas.
Lanzamentos e recepcións. X7 10introdución dalgúns exercicios específicos. 10

Exprésión corporal X8 2

Esta unidade didáctica está destinada á
toma de contacto por parte de alumnado
coa expresión corporal. Aspecto pouco
traballado normalmente, pero que axuda
en gran medida a exteriorizar ideas,
sentimentos, así como tamén a aceptación
da súa realidade corporal diante dos
demáis, desterrando aspectos como a
vergoña, introversión e timidez.

5

Representacións X9 2

Nesta unidade didáctica preténdese
asentar e ampliar contidos referidos á
expresión corporal, algúns deles xa
traballados no primeiro trimestre.
Tentaranse facer actividades e xogos que
axuden ao alumnado a explorar distintas
maneiras de expresarse ante os demáis,
afondando na linguaxe xestual, para
manifestar diversos estados de ánimo.

5

Danzo e Bailes X10 2

Esta unidade didáctica, cuxo obxectivo é
traballar a expresión corporal, pretende ser
unha continuidade das anteriores que se
propuxeron nos dous primeiros trimestres
de curso. Agora buscarase facer pequenas
coreografías, tanto en gran grupo, como en
pequeno grupo ou parellas.

5

Xogos de cancha dividida X11 9

Esta unidade didáctica servirá para
traballar todo tipo de actividades en
equipo, parellas ou individuais, pero sen ter
contacto co adversario. Farase especial
fincapé na importancia do traballo de varios
para conquerir un obxectivo común. Os
xogos serán en espazos cubertos, pero
tamén ao aire libre.

8

XXogos de campo compartido12 7

Nesta unidade didáctica, xa no terceiro
trimestre, afondarase no xogo como un dos
eixos fundamentais da etapa. Traballaranse
os xogos en campo común ou de invasión,
no que o alumnado asentará as habilidades
traballadas en sesións anteriores, así como
valores como compañeirismo e
responsabilidade individual dentro dun
grupo.

8

XXogos populares13 4

Nesta unidade didáctica farase unha
proposta por parte do mestre de diferentes
xogos populares da provincia ou da
comunidade autónoma. O alumnado,
nalgún momento, proporá algún xogo
popular, despois dun pequeno traballo de
investigación entre os membros da súa
familia.

5

XXogos alternativos14 6Esta unidade didáctica prácticaremos
algúns xogos e deportes alternativos 6
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXogamos na natureza15 2

Esta unidade didáctica servirá para dar a
coñecer ao alumnado outros espazos e
situacións de xogo distintos aos que están
afeitos a ver nas clases de Educación
Física. Na primeira sesión farase unha
ximcana de xogos nun espazo verde
cercano, e  na segunda sesión un circuito
de orientación sinxelo nun pequeno
bosque.

5

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Presentación

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Características dos alimentos naturais, procesados e ultraprocesados.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Factores básicos que inciden no coidado do corpo.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.
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Contidos

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

2

Título da UDUD

Saúde

Duración

2

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA2.3 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.

CA3.1 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Características dos alimentos naturais, procesados e ultraprocesados.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Factores básicos que inciden no coidado do corpo.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Esquema corporal:

- Conciencia e control do ritmo respiratorio en diferentes actividades. Consciencia dos diferentes tipos de
respiración.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

3

Título da UDUD

Saúde 2

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA2.3 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.

CA3.1 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Características dos alimentos naturais, procesados e ultraprocesados.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Factores básicos que inciden no coidado do corpo.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.
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Contidos

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Esquema corporal:

- Conciencia e control do ritmo respiratorio en diferentes actividades. Consciencia dos diferentes tipos de
respiración.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

4

Título da UDUD

Practico actividades saudables

Duración

3

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.1 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.1 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Características dos alimentos naturais, procesados e ultraprocesados.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Factores básicos que inciden no coidado do corpo.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Esquema corporal:

- Conciencia e control do ritmo respiratorio en diferentes actividades. Consciencia dos diferentes tipos de
respiración.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
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Contidos

- cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

5

Título da UDUD

Coordinación

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA2.3 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.1 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA3.4 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA4.5 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.3 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.
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Contidos

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Posicionamento no espazo e recolocación tras cada acción en situacións motrices de persecución e de interacción
cun móbil.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Definición da lateralidade.

- Equilibrio estático e dinámico en situacións a diversas alturas e sobre superficies estables e inestables.

- Coordinación dinámica xeral e segmentaria.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas simples.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

6

Título da UDUD

Habilidades Motrices Básicas.

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA2.3 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.1 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).
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Contidos

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Conciencia e control do ritmo respiratorio en diferentes actividades. Consciencia dos diferentes tipos de
respiración.

- Definición da lateralidade.

- Equilibrio estático e dinámico en situacións a diversas alturas e sobre superficies estables e inestables.

- Coordinación dinámica xeral e segmentaria.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas simples.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

7

Título da UDUD

Habilidades Motrices Básicas. Lanzamentos e recepcións.

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA2.3 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.1 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

24/11/2022 13:45:39 Páxina 62de24



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.
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Contidos

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Definición da lateralidade.

- Coordinación dinámica xeral e segmentaria.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas simples.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

8

Título da UDUD

Exprésión corporal

Duración

2

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA3.4 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA4.5 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.3 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Toma de decisións:

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Creatividade motriz: variación e adecuación da acción motriz ante estímulos internos e externos.
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Contidos

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas simples.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter expresivo.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

9

Título da UDUD

Representacións

Duración

2

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.4 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA4.5 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.

CA5.3 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Conciencia e control do ritmo respiratorio en diferentes actividades. Consciencia dos diferentes tipos de
respiración.

- Equilibrio estático e dinámico en situacións a diversas alturas e sobre superficies estables e inestables.

- Creatividade motriz: variación e adecuación da acción motriz ante estímulos internos e externos.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.
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Contidos

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas simples.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter expresivo.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

10

Título da UDUD

Danzo e Bailes

Duración

2

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.4 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA4.5 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.

CA5.2 - Participar activamente en xogos motores e
noutras manifestacións artístico-expresivas con
arraigamento na cultura propia, tradicional ou
actual, así como noutros procedentes de diversas
culturas, contextualizando a súa orixe, a súa
aparición e a súa transmisión ao longo do tempo e
valorando a súa importancia, repercusión e
influencia nas sociedades pasadas e presentes.

Participar en xogos e actividades da nosa
cultura e doutras, valorando a súa
importancia e influencia na sociedade.

CA5.3 - Reproducir distintas combinacións de
movementos ou coreografías individuais e grupais
con intención comunicativa e que transmitan
sentimentos, emocións ou ideas a través do corpo,
empregando os distintos recursos expresivos e
rítmicos da corporalidade.

Reproducir diferentes coreografías
sinxelas, que transmitan emocións ou
ideas a través do corpo.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Equilibrio estático e dinámico en situacións a diversas alturas e sobre superficies estables e inestables.

- Creatividade motriz: variación e adecuación da acción motriz ante estímulos internos e externos.

- Xestión emocional: recoñecemento de emocións propias, pensamentos e sentimentos a partir de experiencias
motrices.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
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Contidos

- que traen consigo.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas do mundo como manifestación da
interculturalidade.

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas simples.

- Práctica de actividades rítmico-musicais con carácter expresivo.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

11

Título da UDUD

Xogos de cancha dividida

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Toma de decisións:

- Localización no espazo en situacións cooperativas.

- Posicionamento no espazo e recolocación tras cada acción en situacións motrices de persecución e de interacción
cun móbil.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Coordinación dinámica xeral e segmentaria.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas simples.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.
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12

Título da UDUD

Xogos de campo compartido

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:
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Contidos

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Toma de decisións:

- Localización no espazo en situacións cooperativas.

- Posicionamento no espazo e recolocación tras cada acción en situacións motrices de persecución e de interacción
cun móbil.

- Anticipación ás decisións ofensivas do adversario en situacións de oposición de contacto.

- Pase a compañeiros desmarcados ou en situación vantaxosa en situacións motrices de colaboración-oposición, de
persecución e de interacción cun móbil.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Coordinación dinámica xeral e segmentaria.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Usos comunicativos da corporalidade: comunicación de sensacións, sentimentos, emocións e ideas simples.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

13

Título da UDUD

Xogos populares

Duración

4
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.1 - Realizar proxectos motores de carácter
individual, cooperativo ou colaborativo empregando
estratexias básicas de monitoraxe e seguimento que
permitan analizar os resultados obtidos.

Levar a cabo proxectos motores, usando
estratexias para analizar os resultados.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

24/11/2022 13:45:39 Páxina 62de41



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA4.4 - Adquirir unha visión aberta do deporte para
partir do coñecemento de distintas ligas femininas,
masculinas ou mixtas, achegándose ao deporte para
partir do coñecemento de distintas ligas femininas,
masculinas ou mixtas; coñecendo o deporte
federado e identificando e rexeitando
comportamentos contrarios á convivencia,
independentemente do contexto no que teñan lugar.

Adquirir certos coñecementos de
determinados deportes, das súas ligas,
desterrando condutas contrarias ás
normas de convivencia.

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA5.2 - Participar activamente en xogos motores e
noutras manifestacións artístico-expresivas con
arraigamento na cultura propia, tradicional ou
actual, así como noutros procedentes de diversas
culturas, contextualizando a súa orixe, a súa
aparición e a súa transmisión ao longo do tempo e
valorando a súa importancia, repercusión e
influencia nas sociedades pasadas e presentes.

Participar en xogos e actividades da nosa
cultura e doutras, valorando a súa
importancia e influencia na sociedade.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Toma de decisións:

- Localización no espazo en situacións cooperativas.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Coordinación dinámica xeral e segmentaria.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.
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Contidos

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas do mundo como manifestación da
interculturalidade.

- Coñecemento e práctica de bailes e xogos populares, tradicionais e autóctonos de Galicia.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

14

Título da UDUD

Xogos alternativos

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA4.4 - Adquirir unha visión aberta do deporte para
partir do coñecemento de distintas ligas femininas,
masculinas ou mixtas, achegándose ao deporte para
partir do coñecemento de distintas ligas femininas,
masculinas ou mixtas; coñecendo o deporte
federado e identificando e rexeitando
comportamentos contrarios á convivencia,
independentemente do contexto no que teñan lugar.

Adquirir certos coñecementos de
determinados deportes, das súas ligas,
desterrando condutas contrarias ás
normas de convivencia.

CA5.2 - Participar activamente en xogos motores e
noutras manifestacións artístico-expresivas con
arraigamento na cultura propia, tradicional ou
actual, así como noutros procedentes de diversas
culturas, contextualizando a súa orixe, a súa
aparición e a súa transmisión ao longo do tempo e
valorando a súa importancia, repercusión e
influencia nas sociedades pasadas e presentes.

Participar en xogos e actividades da nosa
cultura e doutras, valorando a súa
importancia e influencia na sociedade.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Toma de decisións:

- Posicionamento no espazo e recolocación tras cada acción en situacións motrices de persecución e de interacción
cun móbil.

- Anticipación ás decisións ofensivas do adversario en situacións de oposición de contacto.

- Pase a compañeiros desmarcados ou en situación vantaxosa en situacións motrices de colaboración-oposición, de
persecución e de interacción cun móbil.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Coordinación dinámica xeral e segmentaria.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.
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Contidos

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Achegas da cultura motriz á herdanza cultural. Os xogos e as danzas do mundo como manifestación da
interculturalidade.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

15

Título da UDUD

Xogamos na natureza

Duración

2

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.

CA1.2 - Aplicar medidas de educación postural,
alimentación saudable, hixiene corporal e
preparación da práctica motriz, asumindo
responsabilidades e xerando hábitos e rutinas en
situacións cotiás.

Aplicar distintas medidas posturais e
hixiénicas que xeren hábitos e rutinas
saudables.

CA1.3 - Recoñecer a propia imaxe corporal e a dos
demais, aceptando e respectando as características
individuais, superando e rexeitando as condutas
discriminatorias que se poidan producir en contextos
de práctica motriz.

Recoñecer o noso corpo e o dos demáis,
respectando as diferencias inidividuais.

CA1.4 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA1.5 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA2.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e
mantemento do material e cos espazos e
instalacións no marco das distintas prácticas físico-
deportivas, coñecendo protocolos básicos de
actuación ante accidentes que se poidan producir
neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de oposición
e de colaboración-oposición, en contextos simulados
de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA2.5 - Desenvolver unha práctica motriz segura en
contextos naturais e urbanos de carácter terrestre
ou acuático, adecuando as accións á análise de cada
situación e aplicando medidas de conservación
ambiental.

Desenvolver prácticas motrices con
seguridade, evitando riscos e
conservando o medio que nos rodea.

CA3.2 - Adoptar decisións en situacións lúdicas,
xogos e actividades deportivas, axustándose ás
demandas derivadas dos obxectivos motores, das
características do grupo e da lóxica interna de
situacións individuais, de cooperación e de
oposición, en contextos simulados de actuación.

Adoitar decisións en diferentes contextos
lúdicos, tendo en conta as distintas
situacións que se poden xerar, tanto a
nivel individual como grupal.

CA3.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA3.5 - Desenvolver unha práctica motriz segura en
contextos naturais e urbanos de carácter terrestre
ou acuático, adecuando as accións á análise de cada
situación e aplicando medidas de conservación
ambiental.

Desenvolver prácticas motrices con
seguridade, evitando riscos e
conservando o medio que nos rodea.

CA4.1 - Mostrar unha disposición positiva cara á
práctica física e cara ao esforzo, xestionando as
emocións que xurdan en contextos de actividade
motriz.

Mostrar boa disposición para o exercicio,
controlando as emocións.

CA4.2 - Respectar as normas consensuadas na clase,
así como as regras de xogo, actuando desde os
parámetros da deportividade e do xogo limpo e
valorando as achegas dos participantes.

Respectar as normas e regras de todos os
xogos, actuando con deportividade.

CA4.3 - Desenvolver habilidades sociais de acollida,
inclusión, axuda e cooperación ao participar en
prácticas motrices variadas, resolvendo os conflitos
individuais e colectivos de forma dialogada e xusta e
mostrando un compromiso activo fronte aos
estereotipos e ás actuacións discriminatorias e de
violencia.

Desenvolver habilidades sociais para a
resolución de conflitos que xurdan
durante a práctica motriz.

CA5.1 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA6.1 - Recoñecer a actividade física como
alternativa de lecer saudable, identificando
desprazamentos activos e sustentables e coñecendo
os efectos beneficiosos desde o punto de vista físico,
mental e social que supón adoptar un estilo de vida
activo.

Recoñecer os beneficios da actividade
física para a saúde en xeral.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Tomar medidas de precaución e prevención
de lesións en relación coa conservación e co
mantemento do material no marco das distintas
prácticas físico-deportivas, coñecendo protocolos
básicos de actuación ante accidentes que se poidan
producir neste contexto.

Tomar medidas de prevención de lesións
e coidar e conservar o material utilizado.

CA6.3 - Empregar os compoñentes cualitativos e
cuantitativos da motricidade en distintos contextos e
situacións motrices, adquirindo un progresivo control
e dominio corporal sobre eles.

Emplear a motricidade para adquirir un
progresivo dominio corporal.

CA6.4 - Desenvolver unha práctica motriz segura en
contextos naturais e urbanos, adecuando as accións
á análise de cada situación e aplicando medidas de
conservación ambiental.

Desenvolver prácticas motrices con
seguridade, evitando riscos e
conservando o medio que nos rodea.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Saúde física:

- Efectos físicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Hidratación na práctica da actividade física.

- Educación postural en accións motrices habituais.

- Factores básicos que inciden no coidado do corpo.

- Saúde social:

- A actividade física como hábito e alternativa saudable fronte a formas de lecer nocivas.

- Límites para evitar unha competitividade desmedida.

- Aceptación de distintas tipoloxías corporais para practicar, en igualdade, diversidade de actividades físico-
deportivas.

- Saúde mental:

- Efectos psicolóxicos beneficiosos dun estilo de vida activo.

- Respecto e aceptación do propio corpo.

- Autocoñecemento e identificación de fortalezas e debilidades ou posibilidades e limitacións en todos os ámbitos
(social, físico e mental).

- Coidado e preparación do material, das instalacións e dos espazos que se vaian utilizar segundo a actividade que
se pretenda desenvolver.

- Consolidación de pautas de hixiene persoal relacionadas coa actividade física.

- Planificación e autorregulación de proxectos motores: mecanismos básicos para executar o planificado.

- Prevención de accidentes nas prácticas motrices: mecanismos de prevención e control corporal para a prevención
de lesións.

- Toma de decisións:
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Contidos

- Distribución racional do esforzo en situacións motrices individuais.

- Localización no espazo en situacións cooperativas.

- Posicionamento no espazo e recolocación tras cada acción en situacións motrices de persecución e de interacción
cun móbil.

- Anticipación ás decisións ofensivas do adversario en situacións de oposición de contacto.

- Esquema corporal:

- Control tónico-postural e independencia segmentaria en situacións motrices.

- Conciencia e control do ritmo respiratorio en diferentes actividades. Consciencia dos diferentes tipos de
respiración.

- Definición da lateralidade.

- Equilibrio estático e dinámico en situacións a diversas alturas e sobre superficies estables e inestables.

- Coordinación dinámica xeral e segmentaria.

- Habilidades e destrezas motrices básicas: locomotrices, non locomotrices e manipulativas.

- Creatividade motriz: variación e adecuación da acción motriz ante estímulos internos e externos.

- Autonomía persoal e confianza nas propias posibilidades: autoestima.

- Habilidades sociais: escoita activa e estratexias de negociación para a resolución de conflitos en contextos
motrices.

- Condutas contrarias á convivencia, discriminatorias ou sexistas en situacións motrices (discriminación por
cuestións de competencia motriz, etnia, xénero ou outras): estratexias para a súa identificación e efectos negativos
que traen consigo.

- Coñecemento e práctica de bailes e xogos populares, tradicionais e autóctonos de Galicia.

- Normas de uso: educación viaria. Uso de medios de desprazamento con rodas. Mobilidade segura, saudable e
sustentable.

- Espazos naturais no contexto urbano: uso, gozo e mantemento.

- Material para actividades no medio natural e urbano: valoración previa e actuación ante posibles danos.

- Prevención e sensibilización sobre a xeración de residuos, fomentando a construción e a reutilización de materiais
para a práctica motriz.

- Realización de actividades físicas no medio natural e urbano.

- Coidado e conservación da contorna durante a práctica de actividade física no medio natural e urbano.

4.1. Concrecións metodolóxicas

     As 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
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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.

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.

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:

FLEXIBLE: adaptándose continuamente aos diferentes niveis de cada alumno/a.

ACTIVA:  fomentando alumnado autónomo e responsable das súas aprendizaxes.

PARTICIPATIVA: potenciando a cooperación-colaboración entre iguais.

INTEGRADORA: facilitando poder sentirse capaces coas súas propias respostas  motrices e coas súas diferenzas,
mellorando a autoestima.

INDUCTIVA: tentando que o alumno/a poida comprender o que está a facer e cal é o obxectivo.

LÚDICA: o xogo, elemento fundamental.

CREATIVA: propoñendo a procura de solucións aos  problemas que vaian aparecendo ao longo da aprendizaxe.

Os métodos e estilos de ensinanza a utilizar serán variados e dependerán da actividade para desenvolver;  así
utilizaremos estilos máis directivos (mando directo, asignación de tarefas) en actividades que esixan unha maior
intervención do profesor. Da mesma maneira avogaremos por estilos menos directivos (resolución de problemas,
descubrimento guiado,...) buscando unha maior autonomía no alumnado (desenvolvemento dos traballos e posta en
escena deles).

Propoñer proxectos significativos para o alumnado utilizando metodoloxías non directivas (descubrimento guiado,
resolución de problemas e libre exploración), o traballo cooperativo e os retos motrices, reforzando a reflexión e a
responsabilidade, minimizando os posibles riscos e extremando as medidas de precaución. A progresión irá desde
tarefas sinxelas cara ás de maior dificultade.

Uso de distintas metodoloxías que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado, partindo das
súas capacidades, valorando non só o resultado senón a progresión e o proceso da actividade motriz mesma
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favorecendo a capacidade de aprender por sí mesmos.

No transcurso de cada UD utilizaranse diferentes agrupamentos de alumnos (gran grupo, pequeno grupo, parellas,
traballo individual).

A aplicación das  TICs (tecnoloxías da información e a comunicación) vai favorecer o coñecemento dos resultados,
debemos utilizalas como ferramenta ou instrumento na busca de información e tamén como reflexión e difusión.

Tamén se proporán situacións de ensino  recíprocas, xa que o feito de que un alumno/a teña que corrixir ao seu
compañeiro non só axuda ao que está a executar a acción, senón que tamén, o que fai as veces de ensinante,
adquire unha idea máis clara da actividade que tamén él debe realizar, ao verse obrigado a analizar a execución do
seu compañeiro e a detectar os erros que comete.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

CLASIFICACIÓN MATERIAL E RECURSOS:

A) Convencional pequeno tamaño: aros, cordas, picas, conos, pelotas,...

B) Convencional gran tamaño: porterías, canastras, bancos, colchonetas, pelotas grandes,...

C) Non convencional: globos, toallas, sacos, teas, panos,...

D) Non convencional refutable: xornais, botellas e bolsas de plástico, botes suavizante, tapóns....

E) Informático e audiovisual: proxector, pizarra dixital, ordenador, altofalantes, equipo de música,...

F) Instalacións: patio exterior, pavillón, contorna natural do centro...

Poderíamos definir os recursos e materiais didácticos como os instrumentos e medios que suministran información ao
docente sobre futuras pautas ou decisións acerca de todo o proceso ensino - aprendizaxe. Os diferentes materiais e
recursos didácticos que utilizaremos deberán cumprir as seguintes funcións:

1. Función de apoio á aprendizaxe: os materiais favorecen a interiorización  dos contidos dunha maneira eficaz e
significativa dentro do proceso de adquisición de aprendizaxe. Os materiais xogan un papel  esencial  ao ser os
canalizadores na selección e almacenamento da información.

2. Función  estruturadora: axudan á hora de ordenar e estruturar toda a información que reciben, de maneira que o
abstracto verase transformado en coñecementos máis concretos e accesibles, conseguindo con iso, que os alumnos
obteñan unhas aprendizaxes máis específicas e concretos.

3.  Función  motivadora: todo recurso material  ten que ser chamativo,  fonte de interacción e  favorecedora da
aprendizaxe de forma agradable, divertida e pracenteira, onde o neno non conciba en si mesmo  o obxectivo principal
que persegue, que é a aprendizaxe, senón que considere  toda actividade educativa como unha ampliación máis da
súa vida diaria.

Con base no sinalado, Bautista (2010) establece unha serie de características que deben ter os materiais en relación
á función complementaria que realiza na actividade educativa, como:

- Carácter  motivador; xa que, segundo a forma, textura, cor e características particulares do material, espertase o
interese e curiosidade para a súa utilización.
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- Carácter polivalente; os materiais poden ser utilizados como elementos en varias actividades escolares e como
elementos de diferentes xogos.

- Carácter colectividade; a súa utilización pode ser individual ou colectiva.

- Carácter de accesibilidade; estar organizado e dispoñible para a libre elección dos alumnos.

A importancia do material, os recursos e estímulos aplicados como xogo na Actividade Física son fundamentais xa
que permiten realizar experiencias múltiples, mediante os cales se vai acadando a comprensión concreta e precisa
dos obxectivos nas metas propostas, así como tamén o proporcionar a capacidade de poder crear, relacionar, e
transformar o que se quere alcanzar en coñecemento, cun ambiente cheo de emocións, sensacións e experiencias
propias do ser humano mediante actividades lúdicas.

Á hora de falar sobre os recursos e materiais de Educación Física é necesario establecer as diferenzas que existen
entre un e outro.  Para moitos autores sinónimos,  pero para outros hai  unha diferenza entre os materiais  e os
recursos.

Trujillo (2010), menciona que por materiais defínense aqueles materiais curriculares que foron elaborados cunha
finalidade explícita, mentres que os recursos didácticos toman o seu verdadeiro valor pedagóxico no momento no
que os docentes deciden, desde a metodoloxía, integralos no currículo.

Os recursos e materiais utilizados nas sesións de Educación Física cumpren distintas finalidades, sendo as máis
relevantes as seguintes:

- Son un medio entre a teoría impartida e a práctica deportiva.

- Motivan ao alumnado á hora de realizar as tarefas.

- Favorecer a comunicación e comprensión entre o alumnado.

- Son un elemento auxiliar eficaz.

- Posibilita a  autoinstrucción.

- Son unha guía para as aprendizaxes.

- Permiten avaliar ao alumnado.

En función da unidade didáctica e sesión a impartir, empregaranse uns materiais e recursos diferentes. Deben estar
acordes ás actividades para realizar. O material dependerá do propósito co cal se vai a traballar, polo que será
preciso analizar: a idade, as capacidades, a contorna, entre outras.

Tamén teremos en conta para a impartición da área os recursos que nos ofrece a comunidade e o entorno (parques,
ríos, praias, bosques, camiños, piscinas, pistas de tenis e outras instalacións) e que igualmente serán empregados
cando así se considere.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

A avaliación debe ser entendida como unha práctica reflexiva que nos permita comprender mellor o que sucede no
escenario educativo. Tamén nos permitirá investigar sobre a nosa propia práctica. Polo tanto, a avaliación débenos
servir para acumular o maior número de información sobre un alumno e sobre todos os aspectos que determinan o
proceso de aprendizaxe.

En Educación Física a avaliación posúe unha serie de peculiaridades que se deben ter en conta:

-  O  carácter  lúdico  que  a  actividade  físico-deportiva  posúe  fai  que  os  obxectivos  que  se  platexen  sexan  de
satisfacción  persoal.  Xerar  actitudes  positivas  e  duradeiras  é  unha  meta  a  longo  prazo,  logo  non  debemos
obsesionarnos con obxectivos inmediatos.
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-  A  estreita  relación  entre  motricidade  e  desenvolvemento  evolutivo  desvirtúa  os  éxitos  conseguidos  polo
profesorado.

- As condicións en que se desenvolve a área: número de alumnos, tempo dispoñible, necesidade de instrumentos ou
condicións específicas e a imposibilidade de avaliar de forma masiva poden restar eficacia á avaliación. Polo tanto é
necesario abordar estas condicións con criterios realistas, debemos seleccionar instrumentos que pola súa economía,
facilidade de aplicación, fluidez na organización e calidade da información recollida alteren menos o ritmo de clase.

- Ten que de compaxinar as apreciacións subxectivas coas obxectivas, tanto unhas como outras poden alterar a
información.  Os  obxectivos  actitudinais  poden  perderse  na  subxectividade  e  a  práctica  exclusiva  de  probas
obxectivas reduce o progreso do alumno fronte á norma.

- A ausencia dun contido estable definido e uniforme fai que se imparta substancialmente de forma diferente segundo
as circunstancias da contorna.

Hai tres momentos significativos no proceso avaliador dentro do desenvolvemento curricular que determinan as súas
funcións específicas.  Son a avaliación inicial-diagnóstica,  a avaliación procesual-formativa;  e a avaliación final
sumativa.

A avaliación inicial serve para coñecer o nivel, non exacto, pero si unha aproximación, do grupo clase con respecto a
algúns contidos. A través desta avaliación inicial en educación física, non se pretende coñecer todos os aspectos que
se poidan avaliar na área (se fose así poderiamos estar todo o ano avaliando), senón só aqueles que sexan máis
relevantes para o obxectivo educativo que cada un pretenda conseguir, e así poder realizarse unha idea rápida e
global de onde pode partir.

Existe unha gran variabilidade de aspectos a avaliar en Educación Física e de distinta natureza (expresión corporal,
habilidades motrices básicas, equilibrio, coordinación, capacidades física básicas, actividades no medio natural, xogos
de cooperación-oposición, respecto que lle teñen ao material, a autonomía, etc.).

Podemos definir a avaliación inicial como aquela que nos permite diagnosticar ata onde pode chegar o proceso de
ensino/aprendizaxe, como o punto de partida dos obxetivos propostos.

Durante as duas primeiras semanas do curso realizaremos a avaliación inicial para coñecer o nivel de competencia
motriz dos nosos alumnos/as. Nela recolleremos a seguiente información:

- Ficha médica de cada alumno e alumna.

- Informes previos: consulta do expediente.

- Datos de interese: Reunión con outros docentes ( Titor, docentes de cursos pasados, orientadora....)

- Valoraremos os seguintes indicadores motrices:

- Adopta posturas corporais, amosando coñecemento do corpo e mantendo certo equilibrio e control muscular.

-  Reacciona corporalmente ante estímulos visuais, auditivos e táctiles, dando diversas respostas motrices.

- Desprazase e salta coordinadamente, variando algúns parámetros e mais orientándose no espazo.

- Simboliza personaxes e obxectos, amosando desinhibición e respectando as execucións alleas.

- Reproduce con algún segmento corporal ou un instrumento unha estrutura rítmica sinxela

- Realizar lanzamentos e recepcións cunha certa coordinación.

- Participar e gozar dos xogos, axustándose ás características da actividade e relacionándose coas outras persoas
participantes.
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Os resultados acadados nesta permitirán establecer o punto de partida para a adquisición de novas aprendizaxes.E
levaranse a cabo as accións necesarias para acadar os ítems con dificultade.

Tamén realizaemos una avaliación inicial na primeira sesión de cada unidade didáctica prestando especial atención
ao nivel de partida do alumnado en canto aos contidos de dita unidade (posibilidades, necesidades, intereses, etc).
En función desta adaptaremos o grado de complexidade das actividades das seguintes sesións.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

4

UD 2

5

UD 3

5

UD 4

5

UD 5

12

UD 6

12

UD 7

10

UD 8

5

UD 9

5

UD 10

5

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

8

UD 12

8

UD 13

5

UD 14

6

UD 15

5

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

     Para determinar  a  nota do alumnado,  débense establecer  uns criterios  de cualificación que se relacionen
directamente  cos  criterios  de  avaliación.  Estes  criterios  permitirán  identificar  se  o  alumnado  progresa
adecuadamente, é dicir, se desenvolven as capacidades de diferentes ámbitos ou se necesita mellorar nalgúns
aspectos.

A avaliación será Criterial, interpretando os resultados en función do alumno/a e avaliando o seu propio progreso, é
dicir, o resultado obtido do individuo compararase con outros resultados obtidos polo mesmo nas mesmas actividades
ou probas.

Ao ser unha programación didáctica para 2º Ciclo empregaremos Instrumentos Cualitativos, sendo polo tanto
unha avaliación baseada en técnicas de observación.

Rexistraremos diariamente o que acontece nas sesións, empregando diferentes Instrumentos de Avaliación. En
función da unidade didactica estaran presentes uns ou outros. A contuación detallanse os que empregaremos durante
o curso.

- ESCALAS DE VALORACIÓN: consiste nunha serie de ítems referidos a características, accións e actividades,
nas que se indicara unha nota a cada un.

- REXISTRO ANECDÓTICO: reflectiranse acontecementos que sexan significativos a efectos de avaliación do
alumnado, así como calquera feito ou incidencia da sesión que nos poida servir como autoavaliación.

- LISTAS DE CONTROL: consiste nunha serie de ítems referidos a características, accións e actividades, nas que se
indicará  simplemente se se realizan ou non.

Criterios de cualificación:
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- RÚBRICAS: instrumento de medición no que a través dos CA prescritos se establecen uns estándares por niveis,
mediante a disposición de escalas, que permiten determinar a calidade da execución en tarefas específicas.

- COAVALIACIÓN: o alumnado será o responsable de avaliar aos seus compañeiros en aspectos e accións definidas
polo docente.

- TEST MOTORES: miden as cualidades físicas básicas que posúe o alumnado para realizar unha actividade física.

- LUDOGRAMAS: permite observar e representar o rol dos xogadores; e  contabilizar accións (por exemplo, o número
de pases que fai).

- SOCIOGRAMA: permitiranos coñecer as relacións sociais que existen dentro dos membros do grupo.

1- AVALIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

Avaliarase cada unha das Unidades Didácticas sobre 10 ,  empregando alguns dos instrumentos de avalización
detallados arriba. Para isto, tomaremos de referencia os criterios de avaliación especificos de cada unidade  xunto
cos seus mínimos de consecución establecidos no apartado 3.3. Avaliación das Unidades

2- AVALIACIÓN DO TRIMESTRE:

Para avaliar cada trimestre teremos en conta as Unidades Didácticas levadas a cabo en cada un dos trimestres asi
como os criterios de avaliación relacionados coa a actitude a saude e hixiene persoal que se traballan o longo de todo
o trimestre.

A nota será o resultado da seguinte formula: 50% Nota ponderada acadada polo alumno/a nos criterios especificos de
cada UD. 30 % Nota dos criterios relacionados coa a actitude, resolución de conflictos, esforzo, superación...e 20%
Nota dos criterios relacionados coa hixiene persoal, indumentaria, normas de aula...

Curso 2022/2023:

1º TRIMESTRE:

50% Nota UD: UD1(10%) + UD2(10%) + UD3(10%) + UD4(10%) + UD5 (30%) UD6(30%)

30% Nota Criterios de avaliación actitude

20% Nota Criterios de avaliación hixiene persoal

2º TRIMESTRE:

50% Nota UD: UD7(35%) + UD8(10%) + UD9(10%) + UD10(10%) + UD11 (35%)

30% Nota Criterios de avaliación actitude

20% Nota Criterios de avaliación hixiene persoal

3º TRIMESTRE:

50% Nota UD: UD12(30%) + UD13(30%) + UD14(25%) + UD15(15%)

30% Nota Criterios de avaliación actitude

20% Nota Criterios de avaliación hixiene persoal

3. AVALIACIÓN FINAL DO CURSO (NOTA ORDINARIA) :

Nota 1ª avaliación x 0.4 + nota 2ª avaliación x 0.3 + nota 3ª avaliación x 0.3
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Criterios de recuperación:

    Para o alumnado que non superen o grao de consecución mínima dos CA estableceremos as seguintes premisas:

1.- Os criterios de avaliación plantexados de xeito progresivo quedarán superados cando na seguinte avaliación
sexan acadados.

2.- Os criterios de avaliación plantexados de xeito non progresivo proporánselle actividades ao longo do curso nas
distintas UD para que o alumnado supere ditos Criterios de Avaliación.

6. Medidas de atención á 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 de alumnado con NEAE terase en conta para o desenvolvemento de todas as unidades didácticas e
elaborareilles as adaptacións que sexan precisas en cada momento.

Por último, sempre ter presente a 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

En canto ás medidas de atención á diversidade, debemos ter en conta á hora de levar a cabo esta programación por
un lado as medida ordinarias, así como as medidas extraordinarias, as cales se porán en funcionamento unha vez
esgotadas as ordinarias.

E  Por  outra  banda,  entre  as  medidas  extraordinarias  podemos  atopar:  adaptacións  curriculares  e  o  apoio  do
profesorado especialista en pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe.

Pódense contemplar distintas situacións:

- Alumnos/as con diferentes ritmos de aprendizaxe. Hai algúns nenos/as que levan un ritmo de aprendizaxe máis
lento na aula pero non lles afecta á práctica de actividade física. Tamén hai algúns/algunhas que presentan distinto
ritmo de aprendizaxe na nosa área polo que lles ofreceremos o reforzo educativo necesario cando o precisen.

- Atopamos con unha alumna de incorporación tardía o sistema educativo español, pero xa entende máis o menos o
idioma  e  non  preciasa  adaptacións,  ainda  así  presataremos  especial  atención  nas  explicacións  dos  xogos  e
actividades e realizaremolas con apoio visual ou exemplo para que lle sexan máis doado de entender.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión Lectora X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.2 - Expresión Oral e
Escrita X

ET.3 - Educación emocional e
en Valores X X X X X X X X

ET.4 - Igualdade entre Homes
e Mulleres X X X X X X X X

ET.5 - Educación Vial

ET.6 - Educación Ambiental

ET.7 - Educación Para a
Saúde X X X X X X X X

ET.8 - Aptitudes como a
creatividade, a autonomía, a
iniciativa, o traballo en
equipo, a confianza nun
mesmo e o sentido crítico

X X X X X X X X

ET.9 - Aprendizaxe da
prevención e resolución
pacífica de conflitos en todos
os ámbitos da vida persoal,
familiar e social, así como dos
valores que sustentan a
liberdade, a xustiza, a
igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia,
o respecto polos dereitos
humanos e o rexeitamento da
violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto polo
Estado de dereito... e de
calquera tipo de violencia.

X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12 UD 13 UD 14 UD 15

ET.1 - Comprensión Lectora X X

ET.2 - Expresión Oral e
Escrita X X

ET.3 - Educación emocional e
en Valores X X X X X X X

ET.4 - Igualdade entre Homes
e Mulleres X X X X X X X

ET.5 - Educación Vial X X

ET.6 - Educación Ambiental X

ET.7 - Educación Para a
Saúde X X X X X X X
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UD 9 UD 10 UD 11 UD 12 UD 13 UD 14 UD 15

ET.8 - Aptitudes como a
creatividade, a autonomía, a
iniciativa, o traballo en
equipo, a confianza nun
mesmo e o sentido crítico

X X X X X X X

ET.9 - Aprendizaxe da
prevención e resolución
pacífica de conflitos en todos
os ámbitos da vida persoal,
familiar e social, así como dos
valores que sustentan a
liberdade, a xustiza, a
igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia,
o respecto polos dereitos
humanos e o rexeitamento da
violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto polo
Estado de dereito... e de
calquera tipo de violencia.

X X X X X X X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Nas mochilas viaxeiras que envia o centro enviase material
deportivo e unha serie de datos

Mochilas viaxeiras

Xogos populares no patío do colexioO Magosto

Antes  das  vacacios  de  de  Nadal  realizaremos  a  nosa
particular San silvestre polo arredores do centro

San Silvestre

Realizaremos actividade de Milla Diaria durante todo o cursoMilla Diaria

Xornada  de  presentación  e  goce  de  diversos  xogos
tradicionais como: Rá, Chave, Aro, Trompo, Tabas, Zancos,...

Obradoiro Xogos Tradicionais

Con motivo  do  8M realizaremos a  carreira  da  muller  polo
concello

Carreira da Muller

Realizarase unha saída ao entorno natural próximo ao centro
para realizar unha pequena ruta de sendeirismo. e recollida
de lixo

Día Mundial do Medio Ambiente (Plogging)

Programa  co  cal  pretendemos  dende  o  centro  inculcar
hábitos de vida activa e saudable, buscando o incremento
diario  de  actividade  física  que  realiza  o  alumnado,  tanto
dentro como fóra do centro, e a medición do impacto que ten
este incremento da carga de actividade física realizada na
saúde dos escolares.

Plan Proxecta: Proxectos de Vida Activa e Saudable

Durante o curso realizaremos diferentes adestramentos con
algúns clubs da zona. Rugby, Fútbol femenino...

Visita de deportistas o centro

Observacións:
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     Entendemos como actividades complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado
en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou
recursos que se utilizan.

    Dende a Educación Física temos múltiples exemplos de actividades complementarias: visitas, traballos de
campo, viaxes de estudos, conmemoracións e outras semellantes.

    Ao longo do curso levaranse a cabo as actividades complementarias aprobadas na PXA e quedando abertas a
posibles actividades complementarias e extraescolares que xurdan ao longo do curso. Estas novas actividades
serán aprobadas seguindo a normativa vixente.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Planificación:  axeitada en número e duración das actividades, nivel de dificultade, interese para o alumnado,
significatividade no proceso de ensino-aprendizaxe, obxectivos ben definidos,...
Contidos: secuenciación, estruturación e organización dando unha  visión xeral de cada tema (que teñen que
aprender, que é  importante, etc.).

Alumnado: conseguiuse motivalo,  espertar a súa curiosidade, participación activa,...

Atención á diversidade: pártese do nivel de desenvolvemento do alumnado e respéctanse as súas características
individuais.
Metodoloxía: aberta e flexible; agrupamentos; métodos e estilos de aprendizaxe, adaptarda ás características do
alumnado e as circunstancias que xordan durante a práctica educativa.

Materiais: foron atractivos, suficientes, accesibles para todo o alumnado,...

Interdisciplinariedade: Planifición da propia área de forma coordinada co resto  do profesorado (xa sexa por nivel,
ciclo, equipos  educativos e profesorado de apoio).
Elementos Transversais: as sesións traballan implicitamente  temas transversais ( comprensión lectora; resolución
de problemas; igualdade; educación ambiental, para a saúde, para a paz, cívica e moral,...)

     Farase unha valoración do proceso para ir  realizando axustes,  se fose preciso.  Trimestralmente usaranse
indicadores de logro, para comprobar se o noso proceso docente está a seguir as directrices programadas e se é
necesario facer modificacións no mesmo para mellorar a nosa actuación e conseguir unha maior coherencia co
contexto educativo concreto no que a levamos a cabo, atendendo ás necesidades e intereses do alumnado.

Para  a  valoración  dos  indicadores  de  logro  empregaremos  instrumentos  de  avaliación  como  as  escalas  de
observación.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

As programacións didácticas  deben incluír  mecanismos de revisión,  avaliación e  modificación en relación cos
resultados académicos e procesos de mellora.  Polo que ó remate do curso e unha vez revisados os resultados
académicos, a avaliación docente, e a avaliación do proceso de ensino/aprendizaxe, realizando unha análise en
profundidade da programación didáctica, para establecer as posibles melloras a realizar.

Estas propostas de mellora tamén serán recollidas na memoria final, así como os contidos que foi preciso engadir,
eliminar ou modificar con respecto á programación prevista. A programación é un documento co que guiarse día a día
na realidade da aula polo que continuamente hay que reflexionar sobre a súa adecuación a cada grupo-clase ou a
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cada alumno ou alumna e se é necesario modificala en función dos feed-back recibidos e dos resultados obtidos.

Será  revisada  trimestralmente  xunto  ca  evaluación  do  alumno,  avaliación  do  docente  e  avaliación  do
ensino/aprendizaxe.

Aspectos que analizaremos como parte da revisión, avaliación e modificación da programación didáctica.

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos

a partir dos elementos do currículo.

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades

didácticas / temas / proxectos.

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e

a temporalización previstas.

4 .  A d e c u a c i ó n  d o  g r a o  m í n i m o  d e  c o n s e c u c i ó n  f i x a d o  p a r a
cada

estándar.

5 . Asignación

cualificación. a cada estándardo peso correspondente na

6. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a

súa avaliación.

7. Asociación

desenvolver. de cada estándarcos e l e m e n t o s  t r a n s v e r s a i s
a

8. Adecuación da secuencia de traballo na aula.

9. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.

10. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).

11. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos

estándares.

1 2 .  A d e c u a c i ó n  d a s  p a u t a s  x e r a i s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  a
avaliación

continua: probas, traballos, etc.

13. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.

14. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados

aos estándares propostos na programación

15. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con
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16. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e

extraescolares previstas.

17.  Adecuación  dos  mecanismos  para  informar  ás  familias  sobre  criterios  de  avaliación,  instrumentos  e
procedementos e criterios de

promoción.

18. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo

do curso.

19. Contribución desde a materia/curso ao Proxecto lingüístico do

centro.

20. Contribución desta materia/curso ao plan de lectura do centro.

21. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

22. Contribución desta materia/curso ao Plan Proxecta

23. Contribución desta materia/curso aos Contratos Programa

9. Outros apartados
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1. Introdución

A práctica artística é unha actividade social que nace da creatividade humana, polo que se desenvolve por completo
dentro dun contexto de participación colectiva, sendo así, un reflexo da sociedade. Formúlase entón, na aula de
Música, un traballo dende o coñecemento dos sons e pezas máis próximas até as máis afastadas. Axudando a
entender que a música e a danza non só se fan ou se coñecen, senón tamén, concibir que son un feito cultural que
existen e funcionan non só nun contexto sociocultural de lonxe, senón tamén no noso.

A presente programación está baseada na lexislación actual, onde a Lei Orgánica de Modificación da LOE 3/2020, do
29 de decembro para 1º, 3º e 5º de primaria modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio. Os contidos a impartir
fanse de obrigado cumprimento a través do Real Decreto 157/2022, do 1 de marzo polo que se establece o currículo
básico da educación primaria e do Decreto 155/2022, do 15 de setembro polo que se establece o currículo da
educación primaria de Galicia. Por último, para atender á diversidade da aula séguese 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.

Alén disto, teranse en conta as Instrucións conxuntas do 5 de setembro de 2022 da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidade e da Consellería de Sanidade ao respecto das recomendacións xerais para a
xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023.

A presente PD, poderá ser modificada en calquera momento para ser adaptada a novas instrucións e protocolos de
actuación sanitaria.

O centro conta con 281 discentes; en Educación Infantil (77 alumnas e alumnos) unha única liña en 5º e dúas liñas en
4º e 6º coma en Educación Primaria (204 discentes). Está situado en Abegondo, terra entre os ríos Mero, Barcés e
Gobia e enmarcado dentro da comarca natural das Mariñas dos Frades.

Atendendo aos datos lingüísticos, a lingua predominante dentro e fóra da aula é o castelán, do mesmo xeito que é a
lingua vehicular maioritaria do centro e do contorno. Música e Danza impártese en galego en toda a etapa primaria
segundo a decisión do centro educativo, garantindo que as materias en galego e castelán se distribúan na mesma
porcentaxe, e de acordo co Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de
Galicia.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas musicais e
dancísticas  de  diferentes  xéneros,  estilos,
épocas e culturas, a través da recepción activa,
para desenvolver a curiosidade, a sensibilidade,
o  pensamento  crít ico  e  o  respecto  pola
diversidade.

1-5 1-3 1-5 1-3-4 1-2-3-4 1-2 2 1-2

OBX2  -  Recoñecer  os  elementos  básicos
específicos  da  linguaxe  musical,  a  través  da
percepción  e  da  anál ise  de  di ferentes
fragmentos e obras, para chegar á comprensión
das  diferentes  manifestacións  culturais  e
artísticas.

1-2-3-4 1-2 3-4 5 4 1-3 1 2-4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas musicais e
dancísticas e  os  seus contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

1-3 1-3 2-4 1 4 3-4 1 1-2

OBX4  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, do
corpo e dos medios dixitais, para producir obras
propias.

1-2 1-2 4 2 1-5 2-4 1 3-4

OBX5  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
musicais e dancísticas, tanto individuais coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1-5 1-3 3 3-4 4 2-3-4 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XComezamos1 7

Esta UD pretende, por un lado, repasar e
afianzar os contidos de 2º primaria
retomando a dinámica e rutina de traballo,
a responsabilidade e coidado do material,
etc., e polo outro, comezar coa frauta. As
conmemoracións do Magosto e Samaín
cobrarán especial relevancia.

20

XCara ao Nadal2 7

Esta UD2 prosigue o traballado na UD1,
reforzando e ampliando paulatinamente os
elementos da música e da danza, mais
nesta ocasión, a través do inverno como fío
condutor. A proximidade do Nadal marca o
fin da unidade cos seus preparativos

20

Que frío X3 6

Repasamos o traballado antes das
vacacións e continuamos paulatinamente
cos novos contidos e experiencias que a
música e a danza nos permiten. O Día da
Paz, o Entroido e o Día Internacional da
Muller traballaranse de xeito máis
destacado.

20

Primaverando X4 6

Afianzados os contidos traballados ata o
momento, continuamos con actividades
lúdicas os xa traballados facendo fincapé
na interpretación instrumental co repertorio
que poida soar a Galicia en homenaxe ao
día das Letras Galegas que xunto co Día da
Música serán de especial relevancia.

20

XEstamos en movemento5 5Aproveitamos o bo tempo, para interpretar 15
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XEstamos en movemento5 5

e danzar fóra da aula
experimentando con músicas doutras
rexións e países: a visualización e
valoración destas, así como a
interpretación dunha coidada selección das
mesmas, sendo de preferible escolla
aquelas procedentes das mesmas zonas co
alumnado de procedencia extranxeira.

15

XTemos que acabar6 4

Momento culmen do curso no que só cabe
repasar e afianzando todo o
aprendido e poñelo en práctica de maneira
lúdica, a través de interpretacións máis
elaboradas e creando as súas propias
instrumentacións.

5

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Comezamos

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 10

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos fundamentais da
música e da linguaxe musical.

Representa con grafía non convencional
son: rápido e curto; forte e piano; agudo e
grave.
Asocia o son dalgúns instrumentos e/ou
voces ao debuxo correspondente.

TI 90

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

Descobre e diferencia entre novas
propostas musicais.

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas musicais,
explorándoas con interese, establecendo relacións
básicas entre elas, así como as principais profesións
vinculadas á creación e interpretación musical, e
empregando o vocabulario específico básico destas.

Discrimina entre as propostas musicais
seleccionadas.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Propón e reproduce rítmicamente co
corpo fórmulas de pregunta-resposta.
Improvisa corporalmente nunha
secuencia de 4 compases.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.3 - Utilizar elementos básicos da linguaxe
musical para interpretar propostas musicais básicas
vocais e instrumentais, a través da vivencia destes.

Interpreta combinacións rítmicas con
grafías non convencionais, de sons fortes
e pianos, outras de sons longos e curtos e
outras de sons agudos e graves.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando actitude positiva e
empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Entende a representación facial das
emocións nas propostas escénicas e
performativas selccionadas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
diferentes ferramentas de expresión artística,
incluídos os medios dixitais básicos, e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Realiza
grupalmente  movementos corporais
segundo o que lle suxira cada música
proposta.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades: identificación visual e auditiva, clasificación e representación elemental de diversidade
de sons e estruturas rítmicas e melódicas a través de grafías convencionais e non convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais. Principais agrupacións e familias. Identificación visual e auditiva. Obxectos
sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación dos máis característicos.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario e ternario en fragmentos e
pezas musicais seleccionadas.

- Vocabulario específico de uso común en música.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación e improvisación
guiada a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos básicos na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. Recoñecemento e utilización do silencio na interpretación musical.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.
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Contidos

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Vocabulario específico de uso común nas artes escénicas e performativas.

- Aproximación aos elementos básicos da representación escénica. Roles, materiais e espazos.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices e creativas: interese na experimentación e exploración a través de exe-
cucións individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa represen-
tación teatral, como medio de expre

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas de uso común. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.
Linguaxes expresivas básicas. Actos performativos elementais. Improvisación guiada. Interese, práctica e con-
fianza nun mesmo.

- Capacidades expresivas e creativas de uso común da expresión corporal e dramática.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

2

Título da UDUD

Cara ao Nadal

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 33

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas musicais,
explorándoas con interese, establecendo relacións
básicas entre elas, así como as principais profesións
vinculadas á creación e interpretación musical, e
empregando o vocabulario específico básico destas.

Discrimina entre as propostas musicais
seleccionadas.

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos fundamentais da
música e da linguaxe musical.

Identifica visualmente e representa:
negra, branca (e silencios), dobre
corchea, barra divisoria e dobre barra
final, clave de sol e compás 2/4 e 3/4
(discriminando estes pola acentuación do
pulso).

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Crea unha melodía.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 67

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

Recoñece a diferenza e discrimina entre
música tradicional e música moderna.
Descobre propostas musicais que
transmitan ira e medo.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.3 - Utilizar elementos básicos da linguaxe
musical para interpretar propostas musicais básicas
vocais e instrumentais, a través da vivencia destes.

Le e interpreta liñas rítmicas.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando actitude positiva e
empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Entende a representación corporal
(inclúese tamén a facial) das emocións
nas propostas escénicas e performativas
selccionadas.

CA3.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas escénicas e
performativas explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
así como as principais profesións vinculadas á
creación e interpretación escénica e performativa, e
empregando o vocabulario específico básico destas.

Discrimina entre as propostas musicais
seleccionadas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
diferentes ferramentas de expresión artística,
incluídos os medios dixitais básicos, e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Baila de xeito completamente libre
nalgunha parte dunha coreografía
aprendida.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades: identificación visual e auditiva, clasificación e representación elemental de diversidade
de sons e estruturas rítmicas e melódicas a través de grafías convencionais e non convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais. Principais agrupacións e familias. Identificación visual e auditiva. Obxectos
sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.
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Contidos

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación dos máis característicos.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario e ternario en fragmentos e
pezas musicais seleccionadas.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Vocabulario específico de uso común en música.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación e improvisación
guiada a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos básicos na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. Recoñecemento e utilización do silencio na interpretación musical.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Vocabulario específico de uso común nas artes escénicas e performativas.

- Aproximación aos elementos básicos da representación escénica. Roles, materiais e espazos.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices e creativas: interese na experimentación e exploración a través de exe-
cucións individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa represen-
tación teatral, como medio de expre

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas de uso común. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.
Linguaxes expresivas básicas. Actos performativos elementais. Improvisación guiada. Interese, práctica e con-
fianza nun mesmo.

- Capacidades expresivas e creativas de uso común da expresión corporal e dramática.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

3

Título da UDUD

Que frío

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 10

CA1.3 - Identificar visual e auditivamente, clasificar,
describir e representar elementos fundamentais da
música e da linguaxe musical.

Identifica visualmente representa no
pentagrama: notas do, re, mi, fa, sol, la, si
e do agudo.
Realiza ditados de 8 pulsos: rítmicos
(negra, silencio negra e dobre corchea) e
melódicos (mi e sol).

TI 90

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

Descobre propostas musicais que
transmitan sorpresa ou aversión.
Recoñece diferentes emocións
transmitidas nas diferentes propostas
seleccionadas.

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas musicais,
explorándoas con interese, establecendo relacións
básicas entre elas, así como as principais profesións
vinculadas á creación e interpretación musical, e
empregando o vocabulario específico básico destas.

Discrimina entre as propostas musicais
seleccionadas.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Elabora algún instrumento con materiais
sinxelos da súa contorna, de refugallo
e/ou de reciclaxe.
Toca na frauta as notas mi, fa, sol, la, si;
do e re agudos.

CA2.3 - Utilizar elementos básicos da linguaxe
musical para interpretar propostas musicais básicas
vocais e instrumentais, a través da vivencia destes.

Le e entoa unha partitura de ata 4
compases de 2/4 ou 3 de 3/4 (notas: do,
mi e sol; figuras: negra, silencio de negra
e branca).

CA2.5 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas, de forma creativa,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical e
diferentes técnicas artísticas.

Experimenta e elabora en grupo un
listado de instrumentos e obxectos
sonoros, incluindo de refugallo e/ou
reciclaxe, que poden servir para expresar
emocións ou potenciar a súa
representación.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Utiliza vocabulario adecuado e preciso
para explicar a súa idea e sentimentos.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando actitude positiva e
empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Recoñece nas representacións escénicas
e performativas propostas as diferentes
emocións identificando cada unha delas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

24/11/2022 13:46:07 Páxina 29de10



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
diferentes ferramentas de expresión artística,
incluídos os medios dixitais básicos, e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Individualmente realiza movementos
corporais que representen as diferentes
emocións traballadas.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas escénicas e
performativas, de forma creativa, utilizando
elementos básicos da expresión corporal e diferentes
técnicas artísticas.

Participa nun grupo que deseña e
interpreta unha pequena coreografía
sobre unha música elixida e que
empregue representación corporal das 6
emocións traballadas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas
escénicas e performativas, empregando estratexias
comunicativas básicas e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Utiliza vocabulario adecuado e preciso
para explicar a súa idea e sentimentos.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Principais profesións vinculadas á creación e interpretación musical.

- O son e as súas calidades: identificación visual e auditiva, clasificación e representación elemental de diversidade
de sons e estruturas rítmicas e melódicas a través de grafías convencionais e non convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais. Principais agrupacións e familias. Identificación visual e auditiva. Obxectos
sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación dos máis característicos.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario e ternario en fragmentos e
pezas musicais seleccionadas.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas musicais desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico de uso común en música.

- Recursos dixitais de uso común para música.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación e improvisación
guiada a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.

- Construción elemental guiada de obxectos sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna,
especialmente de reciclaxe, e exploración das súas posibilidades sonoras.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos básicos na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. Recoñecemento e utilización do silencio na interpretación musical.
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Contidos

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións básicas vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes co-
rrentes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas escénicas e performativas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico de uso común nas artes escénicas e performativas.

- Recursos dixitais de uso común para as artes escénicas e performativas.

- Principais profesións vinculadas ás artes escénicas e performativas. Recoñecemento básico.

- Aproximación aos elementos básicos da representación escénica. Roles, materiais e espazos.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices e creativas: interese na experimentación e exploración a través de exe-
cucións individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa represen-
tación teatral, como medio de expre

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas de uso común. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.
Linguaxes expresivas básicas. Actos performativos elementais. Improvisación guiada. Interese, práctica e con-
fianza nun mesmo.

- Capacidades expresivas e creativas de uso común da expresión corporal e dramática.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

4

Título da UDUD

Primaverando

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

Descobre e diferencia entre novas
propostas musicais.

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas musicais,
explorándoas con interese, establecendo relacións
básicas entre elas, así como as principais profesións
vinculadas á creación e interpretación musical, e
empregando o vocabulario específico básico destas.

Recoñece o timbre dos diferentes
instrumentos empregados na música
tradicional e popular galega.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas musicais, a
través de canles e medios de acceso sinxelos, de
forma individual e colaborativa.

Participa nun traballo grupal sobre música
e danza galega tradicional.

CA1.5 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas musicais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, indicando as canles, medios e
técnicas utilizados, analizando as súas diferenzas e
similitudes e reflexionando sobre as sensacións
producidas.

Comparte sensacións producidas ante as
manifestacións culturais e artísticas
musicais propostas identificando algunha
diferenza e similitude entre elas.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
musicais básicas, experimentando coas diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Expresa, verbalmente e por escrito, os
sentimentos e emocións experimentados
trala interpretación de pequenas obras
musicais seleccionadas.

CA2.3 - Utilizar elementos básicos da linguaxe
musical para interpretar propostas musicais básicas
vocais e instrumentais, a través da vivencia destes.

Interpreta combinacións rítmicas con
grafías non convencionais, de sons fortes
e pianos, outras de sons longos e curtos e
outras de sons agudos e graves.

CA2.4 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas musicais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final planificado e asumindo diferentes
roles, desde a igualdade e o respecto á diversidade.

Participa en grupo na creación dunha
pequena partitura de grafía non
convencional orixinal, e que conteña
algúns dos elementos traballados no
curso, para ser explicada e interpretada
ao resto.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Goza coas experiencias creativas
musicais realizadas explicando parte do
proceso e o final obtido.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando actitude positiva e
empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Entende a representación facial das
emocións nas propostas escénicas e
performativas selccionadas.

CA3.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas escénicas e
performativas explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
así como as principais profesións vinculadas á
creación e interpretación escénica e performativa, e
empregando o vocabulario específico básico destas.

Describe algún dos pasos da muiñeira,
algúns elementos característicos do
vestiario do baile tradicional galego e
nomea algúns dos instrumentos
tradicionais que adoitan interpretala.

24/11/2022 13:46:07 Páxina 29de13



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas escénicas e
performativas, a través de canles e medios de
acceso sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Participa nun traballo grupal sobre música
e danza galega tradicional.

CA3.4 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas escénicas e performativas que forman
parte do patrimonio de diversas contornas, indicando
as canles, medios e técnicas utilizados, analizando
as súas diferenzas e similitudes e reflexionando
sobre as sensacións producidas.

Comparte sensacións producidas ante as
manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas propostas
identificando diferenzas e similitudes
entre elas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
diferentes ferramentas de expresión artística,
incluídos os medios dixitais básicos, e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Realiza
grupalmente  movementos corporais
segundo o que lle suxira cada música
proposta.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas básicas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresa, verbalmente e por escrito, os
sentimentos e emocións experimentados
trala interpretación de pequenas
coreografías seleccionadas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas escénicas e
performativas, traballando de forma cooperativa na
consecución dun resultado final planificado e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Participa en grupo na creación dunha
pequena coregrafía que inclúa unha parte
para a improvisación libre.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas
escénicas e performativas, empregando estratexias
comunicativas básicas e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Goza coas experiencias creativas
realizadas explicando parte do proceso e
o final obtido.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades: identificación visual e auditiva, clasificación e representación elemental de diversidade
de sons e estruturas rítmicas e melódicas a través de grafías convencionais e non convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais. Principais agrupacións e familias. Identificación visual e auditiva. Obxectos
sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.
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Contidos

- O tempo, o carácter e a dinámica: identificación dos máis característicos.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario e ternario en fragmentos e
pezas musicais seleccionadas.

- Propostas musicais de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas musicais desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico de uso común en música.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación e improvisación
guiada a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.

- Construción elemental guiada de obxectos sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna,
especialmente de reciclaxe, e exploración das súas posibilidades sonoras.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos básicos na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. Recoñecemento e utilización do silencio na interpretación musical.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Manifestacións básicas vinculadas á expresión corporal e ás artes escénicas e performativas de diferentes co-
rrentes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores locais, rexionais e nacionais.

- Vocabulario específico de uso común nas artes escénicas e performativas.

- Aproximación aos elementos básicos da representación escénica. Roles, materiais e espazos.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices e creativas: interese na experimentación e exploración a través de exe-
cucións individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa represen-
tación teatral, como medio de expre

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas de uso común. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.
Linguaxes expresivas básicas. Actos performativos elementais. Improvisación guiada. Interese, práctica e con-
fianza nun mesmo.

- Capacidades expresivas e creativas de uso común da expresión corporal e dramática.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática
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5

Título da UDUD

Estamos en movemento

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 13
CA2.3 - Utilizar elementos básicos da linguaxe
musical para interpretar propostas musicais básicas
vocais e instrumentais, a través da vivencia destes.

Interpreta combinacións rítmicas con
grafías non convencionais, de sons fortes
e pianos, outras de sons longos e curtos e
outras de sons agudos e graves.

TI 87

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

Descobre e diferencia entre novas
propostas musicais.

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas musicais,
explorándoas con interese, establecendo relacións
básicas entre elas, así como as principais profesións
vinculadas á creación e interpretación musical, e
empregando o vocabulario específico básico destas.

Discrimina entre as propostas musicais
seleccionadas.

CA1.5 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas musicais que forman parte do patrimonio
de diversas contornas, indicando as canles, medios e
técnicas utilizados, analizando as súas diferenzas e
similitudes e reflexionando sobre as sensacións
producidas.

Comparte sensacións producidas ante as
manifestacións culturais e artísticas
musicais propostas identificando algunha
diferenza e similitude entre elas.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
musicais básicas, experimentando coas diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Expresa, verbalmente e por escrito, os
sentimentos e emocións experimentados
trala interpretación de pequenas obras
musicais seleccionadas.

CA2.4 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas musicais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final planificado e asumindo diferentes
roles, desde a igualdade e o respecto á diversidade.

Participa en grupo na creación dunha
pequena partitura de grafía non
convencional orixinal, e que conteña
algúns dos elementos traballados no
curso, para ser explicada e interpretada
ao resto.

CA2.5 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas, de forma creativa,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical e
diferentes técnicas artísticas.

Experimenta e elabora en grupo un
listado de instrumentos e obxectos
sonoros, incluindo de refugallo e/ou
reciclaxe, que poden servir para expresar
emocións ou potenciar a súa
representación.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Goza coas experiencias creativas
musicais realizadas explicando parte do
proceso e o final obtido.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando actitude positiva e
empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Entende a representación facial das
emocións nas propostas escénicas e
performativas selccionadas.

CA3.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas escénicas e
performativas explorando as súas características con
interese, establecendo relacións básicas entre elas,
así como as principais profesións vinculadas á
creación e interpretación escénica e performativa, e
empregando o vocabulario específico básico destas.

Describe algún dos pasos da muiñeira,
algúns elementos característicos do
vestiario do baile tradicional galego e
nomea algúns dos instrumentos
tradicionais que adoitan interpretala.

CA3.4 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas escénicas e performativas que forman
parte do patrimonio de diversas contornas, indicando
as canles, medios e técnicas utilizados, analizando
as súas diferenzas e similitudes e reflexionando
sobre as sensacións producidas.

Comparte sensacións producidas ante as
manifestacións culturais e artísticas
escénicas e performativas propostas
identificando diferenzas e similitudes
entre elas.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
diferentes ferramentas de expresión artística,
incluídos os medios dixitais básicos, e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Realiza
grupalmente  movementos corporais
segundo o que lle suxira cada música
proposta.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas básicas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresa, verbalmente e por escrito, os
sentimentos e emocións experimentados
trala interpretación de pequenas
coreografías seleccionadas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas escénicas e
performativas, traballando de forma cooperativa na
consecución dun resultado final planificado e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Participa en grupo na creación dunha
pequena coregrafía que inclúa unha parte
para a improvisación libre.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- O son e as súas calidades: identificación visual e auditiva, clasificación e representación elemental de diversidade
de sons e estruturas rítmicas e melódicas a través de grafías convencionais e non convencionais.

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario e ternario en fragmentos e
pezas musicais seleccionadas.

- Vocabulario específico de uso común en música.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación e improvisación
guiada a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos básicos na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. Recoñecemento e utilización do silencio na interpretación musical.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Estratexias básicas de análises de propostas escénicas e performativas desde unha perspectiva de xénero.

- Vocabulario específico de uso común nas artes escénicas e performativas.

- Aproximación aos elementos básicos da representación escénica. Roles, materiais e espazos.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices e creativas: interese na experimentación e exploración a través de exe-
cucións individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa represen-
tación teatral, como medio de expre

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas de uso común. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.
Linguaxes expresivas básicas. Actos performativos elementais. Improvisación guiada. Interese, práctica e con-
fianza nun mesmo.

- Capacidades expresivas e creativas de uso común da expresión corporal e dramática.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

6

Título da UDUD

Temos que acabar

Duración

4
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 20

CA2.3 - Utilizar elementos básicos da linguaxe
musical para interpretar propostas musicais básicas
vocais e instrumentais, a través da vivencia destes.

Interpreta combinacións rítmicas con
grafías non convencionais, de sons fortes
e pianos, outras de sons longos e curtos e
outras de sons agudos e graves.

CA2.4 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas musicais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final planificado e asumindo diferentes
roles, desde a igualdade e o respecto á diversidade.

Participa en grupo na creación dunha
pequena partitura de grafía non
convencional orixinal, e que conteña
algúns dos elementos traballados no
curso, para ser explicada e interpretada
ao resto.

TI 80

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas musicais de
diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por estas.

Descobre e diferencia entre novas
propostas musicais.

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas musicais,
explorándoas con interese, establecendo relacións
básicas entre elas, así como as principais profesións
vinculadas á creación e interpretación musical, e
empregando o vocabulario específico básico destas.

Discrimina entre as propostas musicais
seleccionadas.

CA1.4 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas musicais, a
través de canles e medios de acceso sinxelos, de
forma individual e colaborativa.

Participa nun traballo grupal sobre música
e danza galega tradicional.

CA1.6 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas musicais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas musicais.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
musicais básicas, experimentando coas diferentes
linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Expresa, verbalmente e por escrito, os
sentimentos e emocións experimentados
trala interpretación de pequenas obras
musicais seleccionadas.

CA2.5 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas, de forma creativa,
utilizando elementos básicos da linguaxe musical e
diferentes técnicas artísticas.

Experimenta e elabora en grupo un
listado de instrumentos e obxectos
sonoros, incluindo de refugallo e/ou
reciclaxe, que poden servir para expresar
emocións ou potenciar a súa
representación.

CA2.6 - Compartir as experiencias creativas
musicais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Goza coas experiencias creativas
musicais realizadas explicando parte do
proceso e o final obtido.

CA2.7 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando actitude positiva e
empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades musicais.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas escénicas e
performativas de diferentes xéneros, estilos, épocas
e culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por estas.

Entende a representación facial das
emocións nas propostas escénicas e
performativas selccionadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas escénicas e
performativas, a través de canles e medios de
acceso sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Participa nun traballo grupal sobre música
e danza galega tradicional.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e performativas,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva.

Manifesta respecto na recepción de
propostas artísticas escénicas e
performativas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, o son, a imaxe e
diferentes ferramentas de expresión artística,
incluídos os medios dixitais básicos, e mostrando
confianza nas capacidades propias.

Realiza
grupalmente  movementos corporais
segundo o que lle suxira cada música
proposta.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
escénicas e performativas básicas, experimentando
coas diferentes linguaxes e instrumentos ao seu
alcance.

Expresa, verbalmente e por escrito, os
sentimentos e emocións experimentados
trala interpretación de pequenas
coreografías seleccionadas.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas escénicas e
performativas, traballando de forma cooperativa na
consecución dun resultado final planificado e
asumindo diferentes roles, desde a igualdade e o
respecto á diversidade.

Participa en grupo na creación dunha
pequena coregrafía que inclúa unha parte
para a improvisación libre.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas escénicas e
performativas, de forma creativa, utilizando
elementos básicos da expresión corporal e diferentes
técnicas artísticas.

Participa nun grupo que deseña e
interpreta unha pequena coreografía
sobre unha música elixida e que
empregue representación corporal das 6
emocións traballadas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas
escénicas e performativas, empregando estratexias
comunicativas básicas e explicando o proceso e o
resultado final obtido.

Goza coas experiencias creativas
realizadas explicando parte do proceso e
o final obtido.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas escénicas e
performativas, interiorizando as normas elementais
de comportamento e mostrando unha actitude
positiva e empática cara á expresión de ideas,
sentimentos e emocións dos demais.

Manifesta respecto na realización de
actividades escénicas e performativas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Principais profesións vinculadas á creación e interpretación musical.

- O son e as súas calidades: identificación visual e auditiva, clasificación e representación elemental de diversidade
de sons e estruturas rítmicas e melódicas a través de grafías convencionais e non convencionais.

- A voz e os instrumentos musicais. Principais agrupacións e familias. Identificación visual e auditiva. Obxectos
sonoros e instrumentos caseiros presentes na contorna do alumnado.

24/11/2022 13:46:08 Páxina 29de20



Contidos

- O pulso, o acento e o compás: identificación e diferenciación entre compás binario e ternario en fragmentos e
pezas musicais seleccionadas.

- Vocabulario específico de uso común en música.

- Recursos dixitais de uso común para música.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas musicais. O silencio como
elemento e condición indispensable para manter a atención durante a audición.

- Práctica instrumental, vocal e corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación e improvisación
guiada a partir das súas posibilidades sonoras e expresivas. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.

- Construción elemental guiada de obxectos sonoros e instrumentos sinxelos con materiais da contorna,
especialmente de reciclaxe, e exploración das súas posibilidades sonoras.

- Linguaxes musicais: aplicación dos seus conceptos básicos na interpretación e na improvisación guiada de
propostas musicais vocais e instrumentais. Recoñecemento e utilización do silencio na interpretación musical.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións musicais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas musicais. O
silencio como elemento e condición indispensable durante a creación e a práctica musical.

- Estratexias básicas de recepción activa.

- Vocabulario específico de uso común nas artes escénicas e performativas.

- Recursos dixitais de uso común para as artes escénicas e performativas.

- Aproximación aos elementos básicos da representación escénica. Roles, materiais e espazos.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas vinculadas coa expresión
corporal e dramática en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispen-
sable para manter a atención durante

- O corpo e as súas posibilidades motrices e creativas: interese na experimentación e exploración a través de exe-
cucións individuais e grupais sinxelas vinculadas co movemento, coa danza, coa dramatización e coa represen-
tación teatral, como medio de expre

- Técnicas básicas dramáticas e dancísticas de uso común. Respiración consciente e hixiene e corrección postural.
Linguaxes expresivas básicas. Actos performativos elementais. Improvisación guiada. Interese, práctica e con-
fianza nun mesmo.

- Capacidades expresivas e creativas de uso común da expresión corporal e dramática.

- Fases do proceso creativo: planificación guiada e experimentación.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións escénicas e performativas.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas vinculadas coa
expresión corporal e dramática

4.1. Concrecións metodolóxicas

Os criterios metodolóxicos a ter en conta parten da importancia que se lle debe conceder ao proceso de aprendizaxe,
se cabe máis que ao produto ou a aprendizaxe final. Será importante que o alumnado coas limitacións coas que
partimos participe, experimente, colabore e goce coa música. O proceso de aprendizaxe seguirá unha orde de:
percepción auditiva-comprensiva, imitación e reprodución da linguaxe musical.
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A formulación do proceso de ensino-aprendizaxe na Educación Primaria ten un carácter integrador. Isto esixe que os
distintos aspectos da Educación Artística teñan un tratamento interrelacionado non só dentro da área na que están
agrupados, senón tamén cos contidos doutras áreas na medida que varias delas contribúan a desenvolver as mesmas
capacidades  de  comunicación  e  expresión.  O  concepto  de  globalización  que  persegue  a  nova  concepción  da
Educación Musical evita os compartimentos estancos nos que cada bloque de contidos se desenvolverán illadamente.
Un tratamento coherente e global da adquisición da linguaxe musical non pode separar a interpretación vocal da
memorización, ou das técnicas de lecto-escritura ou ata dos bailes (limitados nesta altura). Estas formulacións levan,
dende unha visión construtivista, a aprender primeiro os contidos máis globais, universais e simples. A partir destes
abordaranse os máis específicos e complexos, por isto, se é necesario pasar do universal e xeneral ao específico
quizais haxa que valorar a iniciación á lectura e escritura, a interpretación de sons como algo máis xeral que a
interpretación de nomes de notas.

A actividade do alumno debe terse en conta como parte esencial do proceso de ensino-aprendizaxe. Non se debe
limitar  só  á  manipulación  e  acción  externa  senón que suporá  a  actividade interna  que  lle  permita  exporse  a
interrogantes e buscar estratexias para resolvelos, relacionar o que xa sabe con novos contidos que se lle presentan
(aprendizaxe significativa).  Detectaranse as ideas previas e o coñecemento do punto de partida para iniciar a
aprendizaxe dos contidos nun novo curso.

Comezar por actualizar as aprendizaxes do curso anterior non adquiridas fanse fundamentais para poder ampliar
aquelas  que  teñan  continuidade  no  nivel  actual  que  se  estea  a  cursar.  Ademais,  é  preciso  favorecer  o
desenvolvemento daquelas situacións nas que o alumno teña algo que achegar desde a súa propia experiencia
persoal recollidas do curso anterior, sobre todo das experimentado durante o confinamento.

Aprender música non se entende como a capacidade de repetir determinadas obras musicais escritas por diferentes
autores para ser cantadas ou interpretadas instrumentalmente; interésanos máis ben a capacidade de percibir, cun
esquema de coñecemento cada vez máis amplo, a realidade musical para recreala nas interpretacións e, sobre esa
base, que cada persoa cree a súa propia música, chegando desta forma a unha aprendizaxe significativa. En ningún
caso poderemos iniciar un proceso de ensino-aprendizaxe sen garantir que o alumnado domine os contidos que
consideramos requisitos previos.

É necesario prestar atención especial á motivación do neno/a cara a as actividades de comunicación e expresión. O
recordo dunha situación, unha observación, unha imaxe ou un texto poden inducir ao alumnado a expresarse. A
profesora  estará  atenta  aos  momentos  nos  que  poida  decaer  o  interese  do  alumnado,  para  favorecer  novas
posibilidades.

Potenciarase a creatividade, espertando a súa curiosidade e a aprendizaxe por descubrimento experimentando as
posibilidades sonoras (timbre, valores rítmicos, intensidades, melodías...) as posibilidades expresivas e musicais
(invención de melodías), sempre tendo en conta a restrición de movemento na aula. O alumnado desenvolverá a
capacidade de planificar e organizar as súas tarefas a través da espontaneidade e interese pola práctica musical,
grazas a un traballo autónomo e á participación activa no grupo-clase. Esta participación será unha forma de traballo
que creará un clima de cooperación, de interese e de auténtico entusiasmo polo goce da música.

Respecto a unha metodoloxía máis específica no currículo indicarase que:

- A música abordarase cunha formulación axeitada ao momento psicoevolutivo do alumnado.

- O tratamento dos contidos debe de ser cíclico para asegurar unha progresión en espiral das capacidades.

- O acceso aos contidos conceptuais levarase a cabo, basicamente, a través dos procedementos.

- As actividades de aprendizaxe serán variadas, permitindo distintas vías e graos de dificultade.
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- Os materiais didácticos serán diversos con maior ou menor grao de complexidade e ligados aos contidos obxecto de
traballo.

- Os agrupamentos permitirán coordinar o traballo individual cos dos pequenos grupos e co gran grupo-aula.

Música será impartida na aula específica da materia e excepcionalmente o exterior dela, deixando a aula xeral de
cada curso para momentos puntuais como en 5º e 6º para dar uso dos ordenadores EDIXGAL.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Instrumentos de percusión de altura indeterminada (PAI) e de percusión de altura determinada (PAD)

Obxectos sonoros: non estritamente de música, que podemos atopar en bazares ou xogueteri¿as, como poden ser:
carracas, chifres, campaíñas, martelos sonoros,...
Material de refugallo: que poden achegar os discentes facendo un traballo de campo por petición da docente:
papeis, pedras, cartóns, plásticos, barro, vidro, madeira, envases, obxectos metálicos (chapas, botes, ...).

Encerado dixital

Encerado pautado

Ordenador: con diferentes aplicacións e programas de software libre (Plan Dixital): reprodución audio e vídeo, editor
de partituras, gravación, etc.

Internet

Reprodutor de música ou CD para reproducir gran variedade de cancións, audicións...

Altofalantes

Teclado electrónico

Apps de música

Libro

Frauta doce

Cartafol

Estoxo

Para que os alumnos consigan asimilar os obxectivos deseñados, necesitan materiais como os que se presenta a
continuación, os cales permiten ser tratados desde moitos puntos de vista e adaptalos á realidade de cada aula e
alumnado. Os devanditos materiais, permiten ao mesmo tempo establecer distintas estratexias de aprendizaxe dos
contidos procedimentais, que son os que actúan como eixos vertebra do currículo de música.

Os recursos audiovisuais son medios valiosisimos para aproximar a realidade cando non está ao alcance. A utilización
dos aparellos esixirá o desenvolvemento de actitudes de coidado e respecto cara ao uso colectivo dos mesmos, de
procedementos de organización, arquivo e clasificación, e a combinación e organización de tempos e espazos
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compartidos.

É evidente que cantos máis ricos sexan os recursos, máis sinxelo e variado será o traballo co alumnado, pero non
debemos esquecer que os principais recursos están en nós mesmos, que a imaxinación, a creatividade e a ilusión son
os principais recursos que debe ter o profesorado. Non podemos esquecer tampouco que, ante a falta de recursos
instrumentais o material de refugallo pode servirnos de gran axuda.

Os materiais persoais dos que disporá cada discente por curso son:

3º: Cartafol, libro e frauta.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

O deseño  da  avaliación  inicial  fai  fincapé,  por  unha  banda,  no  dominio  das  instrumentais:  destreza  lectora,
comprensión oral  e  escrita,  expresión oral  e  escrita,  concepto de número e operacións básicas,  resolución de
problemas sinxelos; por outra en conceptos básicos das distintas disciplinas. Levarase a cabo nas primeiras semanas
do curso para observar o grao de desenvolvemento currricular na materia de Música.

Cos resultados obtidos en ditas probas se elabora unha liña base de referencia do nivel de competencia do alumnado
e, independentemente da programación previa, iníciase o traballo partindo do nivel referencial do alumnado para
paulatinamente intentar acadar os obxectivos e contidos propostos para o nivel.

Polo  tanto e  segundo as  necesidades que se vaian detectando,  en cada aula  e  en cada materia,  se  incluirán:
actividades de ampliación, para o alumnado que supere con facilidade os obxectivos propostos; actividades de
recuperación, para o alumnado que non completou correctamente as tarefas sinaladas; e actividades de reforzo, para
o alumnado que amosou algunha dificultade significativa á hora de enfrontar as aprendizaxes diarias ou para aqueles
aprendizaxes que se vexa revisten maior dificultade para os nenos e as nenas.

As diferentes adaptacións e modificacións que poden afectar a esta programación trátanse con maior detalle no
apartado de medidas de atención a diversidade, xa que a gradación da dificultade das actividades é a primeira
resposta educativa que podemos dar ás características que fan de todos e cada un dos nosos alumnos e alumnas un
ser diferente e especial.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

20

UD 3

20

UD 4

20

UD 5

15

UD 6

5

Total

100

Proba
escrita 10 33 10 0 13 20 14

Táboa de
indicadores 90 67 90 100 87 80 86

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Criterios de cualificación:
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Na avaliación se indica que esta será continua e global xa que se trata dunha avaliación que precisa estar presente
en tódolos aspectos e momentos do proceso de ensino-aprendizaxe tendo en conta o seu progreso e non reducíndose
a comprobar os resultados.

Por outro lado, os criterios de avaliación da PD deben medir o grado de consecución de cada competencia; ao estar
estas relacionadas cos contidos e cos obxectivos, a súa adquisición será avaliable, igualmente, polos criterios de
avaliación. Estes serán avaliados cunha puntuación numérica ao final de cada trimestre do 1 ao 10.

No  referente  aos  materiais:  o  cartafol,  libro,  caderno  e  os  documentos  (fichas,  ...),  por  un  lado  valorarase
equitativamente o grado de realización das tarefas e a partir de 3º tamén se terá en conta a ortografía. Por outro
lado, a presentación onde se terá en conta: a orde e a limpeza.

A actitude na aula será valorada positiva ou negativamente e influirá na avaliación final.  Ademais e de forma
independente, a actitude na aula poderá influír positiva ou negativamente na superación específica dun estándar
traballado nese intre.

En conxunto, a dedicación aos materiais e tarefas valerá un 10% da nota final, a actitude un 10% e para os Criterios
de Avaliación da materia un 80%.

Criterios de recuperación:

Como xa comentamos nos parágrafos destinados aos principios didácticos e a avaliación, a programación ten que ser
o suficientemente ampla e flexible como para dar cabida á reformulación de actividades e propostas didácticas para
adecuarse en todo momento ao grao de consecución das competencias básicas por parte de todo o alumnado.

Polo  tanto e  segundo as  necesidades que se vaian detectando,  en cada aula  e  en cada materia,  se  incluirán:
actividades de ampliación, para o alumnado que supere con facilidade os obxectivos propostos; actividades de
recuperación, para o alumnado que non completou correctamente as tarefas sinaladas; e actividades de reforzo, para
o alumnado que amosou algunha dificultade significativa á hora de enfrontar as aprendizaxes diarias ou para aqueles
aprendizaxes que se vexa revisten maior dificultade para os nenos e as nenas.

As diferentes adaptacións e modificacións que poden afectar a esta programación trátanse con maior detalle no
apartado seguinte de medidas de atención a diversidade, xa que a gradación da dificultade das actividades é a
primeira resposta educativa que podemos dar ás características que fan de todos e cada un dos nosos alumnos e
alumnas un ser diferente e especial.

6. Medidas de atención á diversidade

A atención á diversidade parte da valoración inicial dos alumnos e das alumnas para establecer unha programación
que se axuste ás súas características: situación económica e cultural das familias, rendemento do alumnado en
cursos e etapas anteriores, personalidade, afeccións, intereses... Para obter esta información recorremos ás fichas do
centro e á información facilitada polas familias, a enquisas e cuestionarios, revisamos os expedientes do alumnado
para ver a súa evolución e desenvolvemento ao longo dos diferentes cursos da etapa primaria, os consellos do D.O.,
etc.
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As vías propias de atención á diversidade son as estipuladas pola lexislación vixente e ademais dos reforzos e das
adaptacións curriculares máis ou menos significativas que poden dar resposta ao alumnado que presente dificultades
serias para alcanzar os obxectivos propios do seu nivel en varias áreas, contemplamos tamén a posibilidade de
modificar tempos, agrupamentos, metodoloxía, materiais, etc. para facilitar o proceso educativo de cada alumno e/ou
alumnado considerados individualmente.

- Contidos: Dentro do conxunto de conceptos, procedementos e actitudes que asignemos para a súa aprendizaxe por
parte do alumnado a cada área e curso, estableceremos unha diferenciación entre información básica e información
complementaria. É dicir, en primeiro lugar fixaremos un corpo de contidos esenciais que deben ser aprehendidos por
todos para alcanzar os obxectivos previstos. A partir de aí, consideraremos outra serie de contidos que poderán ser
traballados ou non en función das peculiaridades e necesidades de cada alumno.

-  Actividades:  A  súa  organización  farase  por  categorías  en  función  da  súa  distinta  finalidade.  Por  un  lado,
contemplaremos actividades de reforzo, de consolidación daquelas aprendizaxes que consideramos básicas; para iso,
o nivel  de dificultade das tarefas propostas estará en consonancia coa accesibilidade media que caracteriza á
información esencial. Por outro lado, deseñaremos outro tipo de actividades máis diversificadas que impliquen ben
unha complexidade maior, ben unha ampliación da perspectiva do tema traballado.

-  A  atención  á  diversidade  na  metodoloxía.  Na  aula  contemplaranse  tanto  a  funcionalidade  e  uso  real  dos
coñecementos como a adecuación destes aos coñecementos previos do alumnado.

- A atención á diversidade nos materiais. A utilización de materiais complementarios distintos do libro base permite a
diversificación dos procesos de ensino e aprendizaxe. De forma xeral, este tipo de materiais perseguen o seguinte:

o Consolidar contidos nos que a adquisición por parte dos alumnos e alumnas supón unha maior dificultade.

o Ampliar e profundar en temas de especial relevancia para o desenvolvemento da área.

o Practicar habilidades instrumentais ligadas ós contidos de cada área.

o Enriquecer o coñecemento daqueles temas ou aspectos sobre os que as alumnas e /ou os alumnos amosan
curiosidade e interese. O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. O obxectivo último ha de ser
proporcionar a cada alumno a resposta que necesita en función das súas necesidades e tamén dos seus límites,
tratando sempre de que esa resposta se afaste o menos posible das que son comúns para o resto da poboación do
seu grupo de referencia.

O alumnado destas características beneficiaranse dun tratamento individualizado a través das seguintes adaptacións
curriculares:

- Cambios metodolóxicos.

- Prioridade nalgúns obxectivos e contidos.

- Modificacións no tempo de consecución dos obxectivos.

- Adecuacións nos criterios de avaliación en función das súas dificultades específicas.

Non obstante, o seu maior ou menor afastamento do currículo básico dependerá da avaliación e diagnóstico previo de
cada alumno, que deberá realizar o Departamento de Orientación baixo a demanda do profesorado titor.

Finalmente, un aspecto importante na atención á diversidade é a xestión do tempo que deberá guiarse por dous
criterios: a adaptación ás peculiaridades especiais de cada alumno e a flexibilidade horaria. Así, algunhas actividades
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requirirán tempos máis prolongados (talleres, saídas) e outras máis reducidos, debido á fatiga, falta de concentración
ou outros motivos.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6

ET.1 - Comprensión lectora X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X X X

ET.5 - Fomento da
creatividade, espírito
científico e do
emprendemento

X X X X X X

ET.6 - Igualdade entre homes
e mulleres X X X X X X

ET.7 - Educación para a paz e
prevención e resolución
pacífica de conflitos

X X X X X X

ET.8 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X X X

ET.9 - Educación para a
saúde X X X X X X

Observacións:
Os elementos transversais trabállanse con regularidade no propio traballo de cada UD, ben sexa coas rutinas ou
coas diferentes actividades que desenvolven os contidos.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Exhibición  didáctica  por  parte  da  banda  de  música  de
Abegondo

Exhibición didáctica

Observacións:
Desenvolveranse ao longo do curso planificadas polo Grupo de Actividades Extraescolares e Complementarias
xunto cos titores e especialistas e co Equipo Directivo que elixirán as máis propicias para cada nivel.

24/11/2022 13:46:13 Páxina 29de27



8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Realizouse unha enquisa ao alumnado sobre a práctica docente.

Adecuouse o deseño das UD ás características e necesidades do alumnado.

Aportouse información ao persoal docente titor.

Funcionalidade da PD: revisouse ao longo do curso e foi práctica e útil para acadar os obxectivos propostos.

Cumpriuse a temporalización inicialmente establecida.

A persoa docente empregou as metodoloxías reflictidas na PD.

Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

Leváronse a cabo as medidas de atención á diversidade e foron efectivas.

Máis do 80% do alumnado superou a materia.

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado

En liñas xerais, e agás a enquisa, farase un seguimento trimestral para a comprobación dos indicadores de logro.

A enquisa ao alumnado realizarase cara o remate do 3º trimestre.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Unha das accións a avaliar é a propia práctica docente, na que se inclúe como elemento básico a programación do
curso.

- Os procedementos para a súa autoavaliación serán semellantes aos que se utilizan para as programacións de aula
ou área, aínda que pola amplitude de materias, obxectivos e contidos, así como dos profesores que contribúen a súa
elaboración, teña que prestar atención especial á coordinación e integración dos medios que se empreguen para
valorar a mesma.

- Toda a Información que se recolla no traballo diario dos alumnos, será desde a observación directa da realidade, por
medio de tarefas específicas e contextualizadas.

- Os titores e profesores especialistas recollerán informacións sobre o grado de cumprimento das tarefas por parte
dos alumnos, a relación destas cos obxectivos e contidos do currículo así como a influencia que teñen no proceso de
adquisición das competencias básicas.

- Elaboraranse rexistros e cuestionarios (previamente elaborados por e para todos) que fagan mención de aspectos
formais e non formais do proceso de aprendizaxe (valores, aspectos emocionais, actitudinais, volitivos) para abarcar
todo o que supón o concepto de competencia.

- Recollerase información sobre a dificultade da posta en práctica das tarefas e sobre os recursos necesarios para a
realización das mesmas.

24/11/2022 13:46:13 Páxina 29de28



- Tamén deberán rexistrarse as necesidades e carencias que se detecten ao traballar na aula o que dará unha idea
moi clara dos aspectos susceptibles de mellorar.

- Realizaranse reunións periódicas entre os titores e especialistas de cada nivel para coordinar toda a información
obtida  e  poder  trasladala  ás  reunións  de  ciclo  onde  se  analizará  todos  os  datos  recollidos  dos  rexistros  e
cuestionarios.

- Terá especial relevancia neses análises todo o referente á atención a diversidade, tanto na metodoloxía como nos
materiais, para poder dar resposta as diferenzas entre o alumnado e cubrir a súas necesidades.

-  A  información  tamén se  referirá  ao  traballo  do  profesor  para  organizar  os  traballos  na  aula,  a  metodoloxía
empregada e as medidas adoptadas para un óptimo desenvolvemento das actividades.

9. Outros apartados
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1. Introdución

Esta programación foi realizada seguindo as pautas mencionadas nos seguintes documentos:

¿ Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
Educación.

¿ Real decreto 157/2022, do 1 de marzo, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da
educación primaria

¿ DECRETO 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

¿ Orde do 9 de xuño do 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

¿ Decreto 229/2011, de 7 de decembro, pola 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

O currículo (regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das
ensinanzas e etapas educativas) estará integrado polos:

a) Obxectivos da etapa: logros que se espera que o alumnado alcance ao finalizar a etapa e cuxa consecución está
vinculada á adquisición das competencias clave.

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que o alumnado poida progresar con
garantías de éxito no seu itinerario formativo e afrontar os principais retos e desafíos globais e locais.

c) Perfil de saída: concreción dos principios e fins do sistema educativo referidos á educación básica que fundamenta
o resto de decisións curriculares. O perfil de saída identifica e define as competencias clave que o alumnado debe
desenvolver ao finalizar a educación básica, e introduce orientacións sobre o nivel de desempeño esperado ao termo
da

educación primaria e da educación secundaria obrigatoria a través dos correspondentes descritores operativos.

d) Obxectivos de área: desempeños que o alumnado debe poder despregar en actividades ou en situacións cuxa
abordaxe  require  as  aprendizaxes  asociadas  aos  contidos  de  cada  área  ou  ámbito.  Os  obxectivos  das  áreas
constitúen un elemento de conexión entre, por unha banda, o perfil de saída do alumnado e, por outra, os criterios de
avaliación e os contidos das áreas ou dos ámbitos

e) Criterios de avaliación: referentes que indican os niveis de desempeño esperados no alumnado nas situacións ou
actividades a que se refiren os obxectivos de cada área nun momento determinado do seu proceso de aprendizaxe.
Nese sentido, actúan como unha ponte de conexión entre os contidos e os obxectivos da área, polo que son o
referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado, e describen aquilo que se quere valorar e que o
alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias.

f) Contidos: coñecementos, destrezas e actitudes propios dunha área ou dun ámbito e cuxa aprendizaxe é necesaria
para adquirir o nivel de desempeño indicado nos criterios de avaliación e para o logro dos obxectivos da área. Os
contidos están enunciados na forma de saberes básicos de acordo co sinalado no artigo 10.1 do Real  decreto
157/2022, do 1de marzo.

g) Orientacións pedagóxicas: indicacións para orientar o profesorado no deseño e na planificación das estratexias,
nos  procedementos  e  nas  accións  docentes,  de  xeito  consciente  e  reflexivo,  coa  finalidade  de  posibilitar  a
aprendizaxe do alumnado que lle permita o logro dos obxectivos e a adquisición das competencias clave.

A nosa finalidade é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira tódalas competencias centrándonos, como
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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. Como é de agardar, a comprensión lectora, a expresión oral e
escrita, a comunicación audiovisual e as TIC traballaranse intensamente ó 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.

O alumnado aprende inglés a través de actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira
inconsciente e natural  a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de potenciar a habilidade do
alumnado para percibir o coñecemento dunha lingua estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o
descubrimento dun mundo externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a interacción na clase para
desenvolver unha actitude de alerta cara as normas e os valores sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos
que se fundamenta o deseño curricular para a etapa da Educación Primaria.

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

O centro consta de dous edificios unidos por un patio cuberto e un edificio destinado á Educación Infantil. O claustro
consta de 30 docentes e ten un total de 281 alumnos e alumnas. Trátase dun CEIP de liña 2 con 12 unidades de
Educación Primaria e 5 de educación infantil, que ten un horario de xornada de 9:45 a 16:30 e consta dos servizos
complementarios de comedor e transporte escolar.

Esta programación está deseñada para o alumnado do 3º nivel de educación primaria do CEIP Plurilingüe San Marcos
para a área de Educación Plástica e Visual, impartida por Raquel López Pérez.

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO: Terceiro curso de Primaria

Nº de alumnos: 30

Nº de grupos: 2

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Descubrir propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas,  a  través  da  recepción  activa,  para
desenvolver  a  curiosidade,  a  sensibilidade,  o
pensamento  cr í t ico  e  o  respecto  po la
diversidade.

3 1 1 3 1 2 1-2

OBX2  -  Investigar  acerca  de  diferentes
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais  e  os  seus  contextos,  empregando
diversas canles, medios e técnicas, para gozar
delas,  entender  o  seu  valor ,  as í  como
desenvolver o pensamento e unha sensibilidade
artística propia.

3 3 2 1 3 1-2
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3  -  Expresar  e  comunicar  de  maneira
creativa  ideas,  sentimentos  e  emocións,
experimentando coas posibilidades do son, da
imaxe  e  dos  medios  dixitais,  para  producir
obras propias.

1 1 2 5 2 1 3-4

OBX4  -  Participar  do  deseño,  elaboración  e
difusión  de  producións  culturais  e  artísticas
plásticas  e  visuais,  tanto  individuais  coma
colaborativas,  poñendo  en  valor  o  proceso  e
asumindo diferentes roles na consecución dun
resultado final, para desenvolver a creatividade,
a noción de autoría e o sentido de pertenza.

1 3 3 2 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXART IN THE MODERN AGE X1 19

Traballo ao redor da arte na Idade Moderna.
Renacemento e Barroco. Obras
importantes, artistas, pintura, esculturas...
Figura de Leonardo Da Vinci e Velázquez
entre outros.
Traballaránse nocións básicas de educación
plástica e visual: a imaxe, interpretacións
das obras, tipos de liñas, plano, testura, a
cor, manexo de materiais e instrumentos,
simetría, retratos,

50

XFESTIVALS X2 8

Traballos relacionado con diferentes
festividades: Christmas, Autumn, Peace
Day, Entroido, Easter,.
Traballaránse nocións básicas de educación
plástica e visual: a imaxe, interpretacións
das obras, tipos de liñas, plano, testura, a
cor, manexo de materiais e instrumentos,
simetría, retratos,

25

XO CINEMA3 8O cinema como forma de narración. 25

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

ART IN THE MODERN AGE

Duración

19

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer propostas artísticas plásticas e
visuais de diferentes xéneros, estilos, épocas e
culturas, a través da recepción activa e mostrando
curiosidade por elas.

Identifica a posición dos elementos
plásticos tendo en conta as técnicas
espaciais.

CA1.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais, explorándoas con interese, establecendo
relacións básicas entre elas, así como as principais
profesións vinculadas á creación e interpretación
plástica e visual, empregando o vocabulario
específico básico destas.

Coñece, lembra e describe os datos máis
relevantes da vida e obra de Velázquez.

CA1.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas plásticas e
visuais, a través de canles e medios de acceso
sinxelos, de forma individual e colaborativa.

Selecciona obras de Leonardo Da Vinci
entre outros/as artistas.

CA1.4 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, indicando as
canles, medios e técnicas utilizados, analizando as
súas diferenzas e similitudes e reflexionando sobre
as sensacións producidas.

Identifica os conceptos de horizontalidade
e verticalidade e emprégaos nas súas
composicións.

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Respecta as producións propias e alleas.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Traza, empregando a regra, escuadro e
cartabón, rectas paralelas e
perpendiculares.

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
plásticas e visuais básicas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Diseña un invento

CA2.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final planificado e asumindo diferentes
roles, desde a igualdade e o respecto á diversidade.

Coloca de xeito acertado as figuras
xeómetricas coma no cadro de o Home de
Vitruvio.

CA2.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas, de forma creativa,
utilizando elementos básicos da linguaxe plástica e
visual e diferentes técnicas artísticas.

Participa na creación dun invento grupal
respectando as ideas dos demais e
colaborando nas tarefas que lle foron
encomendadas para a súa exposición.

CA2.5 - Compartir as experiencias creativas plásticas
e visuais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Comprende e explica o visto e oído na
aula sobre a historia e a obra de Leonardo
Da Vinci.

CA3.1 - Recoñecer propostas artísticas audiovisuais
de diferentes xéneros, estilos, épocas e culturas, a
través da recepción activa e mostrando curiosidade
por elas.

Recoñece e interpreta a información que
ofrecen as imaxes no contexto social e
comunica as sensacións, elaborando
informacións básicas.

24/11/2022 13:45:47 Páxina 17de6



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.2 - Describir características elementais de
manifestacións culturais e artísticas audiovisuais,
explorando as súas características con interese,
establecendo relacións básicas entre elas, así como
as principais profesións vinculadas á creación e
interpretación audiovisual, e empregando o
vocabulario específico básico destas.

Coñece, lembra e distingue o tema das
obras plásticas de Leonardo Da Vinci
traballadas na aula.

CA3.3 - Seleccionar e aplicar estratexias básicas
para a procura guiada de información sobre
manifestacións culturais e artísticas audiovisuais, a
través de canles e medios de acceso sinxelos, de
forma individual e colaborativa.

Emprega as TIC de xeito reponsable para
a procura, creación e difusión da obras.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Goza coa aprendizaxe obtida a través do
uso das TIC e amosa interese polo uso
destas.

CA4.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
audiovisuais básicas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Elabora un retrato orixinal usando como
base a da Mona Lisa

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas audiovisuais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final, planificado e asumindo
diferentes roles desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

Participa de xeito positivo recreando a
escena que se mostra no cadro A Última
Cea ou As meninas.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas
audiovisuais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Debuxa, completa e colorea co ordenador
e a pantalla dixital obras de Velázquez.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Cultura visual. A imaxe no mundo actual: técnicas e estratexias básicas de lectura e interpretación.

- Principais profesións vinculadas cos ámbitos artísticos plástico e visual.

- Elementos configurativos básicos da linguaxe visual e as súas posibilidades expresivas: punto; liña grosa, fina,
continua e descontinua; plano; textura; cor.

- Iniciación no ensino técnico do debuxo. Posibilidades expresivas.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de uso común utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico de uso común nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Propostas artísticas de diferentes correntes estéticas, procedencias e épocas producidas por creadoras e creadores
locais, rexionais e nacionais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde unha perspectiva de xénero.
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Contidos

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas plásticas e visuais en diferentes
espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a atención durante
a recepción.

- Representación de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual.

- Experimentación e expresión a través de diversos medios, soportes e materiais de expresión plástica, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Exploración de diferentes técnicas bidimensionais e tridimensionais básicas
en debuxos, modelados sinxelo

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Valoración, avaliación e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos básicos: utilización para a captura e a manipulación de
producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias de recepción activa.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde a perspectiva de xénero.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas cinematográficas e audiovisuais
en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Mensaxes audiovisuais elementais: experimentación e difusión.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

2

Título da UDUD

FESTIVALS

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.4 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas plásticas e visuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, indicando as
canles, medios e técnicas utilizados, analizando as
súas diferenzas e similitudes e reflexionando sobre
as sensacións producidas.

 Identifica os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións
culturais e artísticas plásticas e visuais

CA2.2 - Expresar con creatividade ideas, sentimentos
e emocións a través de manifestacións artísticas
plásticas e visuais básicas, experimentando coas
diferentes linguaxes e instrumentos ao seu alcance.

Crea unha tarxeta de Nadal.

CA2.5 - Compartir as experiencias creativas plásticas
e visuais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Comparte co resto as súas creacións.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.6 - Manifestar respecto na realización de
actividades, interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Coida e emprega axeitadamente os
recursos de traballo.

CA3.4 - Identificar os elementos característicos
básicos das distintas manifestacións culturais e
artísticas audiovisuais que forman parte do
patrimonio de diversas contornas, indicando as
canles, medios e técnicas utilizados, analizando as
súas diferenzas e similitudes e reflexionando sobre
as sensacións producidas.

Emprega a cuadrícula como referencia
para copiar e representar modelos de
maneira proporcionada.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas
audiovisuais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Comparte as creacións cos demáis.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de recepción activa.

- Elementos configurativos básicos da linguaxe visual e as súas posibilidades expresivas: punto; liña grosa, fina,
continua e descontinua; plano; textura; cor.

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de uso común utilizados na expresión plástica e visual.

- Vocabulario específico de uso común nas artes plásticas e visuais.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Experimentación e expresión a través de diversos medios, soportes e materiais de expresión plástica, incluídos os
formatos artísticos contemporáneos. Exploración de diferentes técnicas bidimensionais e tridimensionais básicas
en debuxos, modelados sinxelo

- Valoración, avaliación e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións plásticas e visuais.

- Técnicas, materiais e recursos informáticos e tecnolóxicos básicos: utilización para a captura e a manipulación de
producións plásticas e visuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas plásticas e visuais.

- Estratexias de recepción activa.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde a perspectiva de xénero.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas cinematográficas e audiovisuais
en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Valoración e interese, tanto do proceso coma do produto final, en producións audiovisuais.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.
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3

Título da UDUD

O CINEMA

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas plásticas e visuais, interiorizando
as normas elementais de comportamento e
mostrando unha actitude positiva.

Respecta as producións propias e alleas.

CA2.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe e os
medios dixitais básicos e mostrando confianza nas
capacidades propias.

Produce unha escena cinematográfica
básica.

CA2.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas plásticas e visuais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final planificado e asumindo diferentes
roles, desde a igualdade e o respecto á diversidade.

Emprega de xeito apropiado e guiado os
intrumentos para a creación dun
audiovisual.

CA3.5 - Manifestar respecto na recepción de
propostas artísticas audiovisuais, interiorizando as
normas elementais de comportamento e mostrando
unha actitude positiva.

Goza coa aprendizaxe obtida a través do
uso das TIC e amosa interese polo uso
destas.

CA4.1 - Producir obras propias básicas utilizando as
posibilidades expresivas do corpo, a imaxe, o son e
os medios dixitais básicos e mostrando confianza
nas capacidades propias.

Produce unha escena audiovisual.

CA4.3 - Participar de maneira guiada no deseño de
producións culturais e artísticas audiovisuais,
traballando de forma cooperativa na consecución
dun resultado final, planificado e asumindo
diferentes roles desde a igualdade e o respecto á
diversidade.

Participa de xeito positivo na producción
dunha obra cinematográfica.

CA4.4 - Participar no proceso cooperativo de
producións culturais e artísticas audiovisuais, de
forma creativa, utilizando elementos básicos da
linguaxe audiovisual e diferentes técnicas artísticas.

Participa no proceso dunha produción
audiovisual de forma creativa.

CA4.5 - Compartir as experiencias creativas
audiovisuais, empregando estratexias comunicativas
básicas e explicando o proceso e o resultado final
obtido.

Comparte co resto unha escea
audiovisual propia.

CA4.6 - Manifestar respecto na creación e
interpretación de propostas artísticas audiovisuais,
interiorizando as normas elementais de
comportamento e mostrando unha actitude positiva
e empática cara á expresión de ideas, sentimentos e
emocións dos demais.

Coñece e valora o resultado da utilización
correcta dos instrumentos a través de
tablets e valora a precisión dos
resultados.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos
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Contidos

- Materiais, instrumentos, soportes e técnicas de uso común utilizados na expresión plástica e visual.

- Recursos dixitais de uso común para as artes plásticas e visuais.

- Representación de ideas, accións e situacións valéndose dos elementos que configuran a linguaxe visual.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Propostas audiovisuais básicas. O cinema como forma de narración. Imaxes fixas e en movemento en contextos
culturais: análise e interpretación para a elaboración posterior de imaxes novas a partir do observado.

- Principais profesións vinculadas ao ámbito cinematográfico e audiovisual.

- Vocabulario específico de uso común nas artes audiovisuais.

- Estratexias básicas de análises de propostas artísticas desde a perspectiva de xénero.

- Estratexias e técnicas de uso común de composición de historias audiovisuais.

- Normas básicas de comportamento e actitude positiva na recepción de propostas cinematográficas e audiovisuais
en diferentes espazos culturais e artísticos. O silencio como elemento e condición indispensable para manter a
atención durante a recepción.

- Historias audiovisuais sinxelas: composición, de maneira individual e grupal, con intención comunicativa e
expresiva, para ser recreadas e narradas.

- Mensaxes audiovisuais elementais: experimentación e difusión.

- Fases do proceso creativo: planificación, interpretación e experimentación.

- Normas elementais de comportamento e actitude positiva na creación e interpretación de propostas culturais e
artísticas audiovisuais.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do que se pretende conseguir, tendo
claro cales son os obxectivos ou metas, que recursos son necesarios, que métodos didácticos son os máis axeitados e
como se avalía a aprendizaxe e retroalimentarse o proceso.

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para alcanzar as metas propostas e en
función dos condicionantes nos que ten lugar o ensino.

¿ Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a motivación cara á aprendizaxe no
alumnado,  o que implica unha nova formulación do papel  do alumno,  activo e autónomo, consciente de ser  o
responsable da súa aprendizaxe.

¿ Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense, ademais, metodoloxías activas e
contextualizadas.  Aquelas  que  faciliten  a  participación  e  implicación  do  alumnado  e  a  adquisición  e  uso  de
coñecementos en situacións reais, serán as que xeren aprendizaxes máis transferibles e duradeiras.

¿ As metodoloxías activas han de apoiarse en estruturas de aprendizaxe cooperativa, de forma que, a través
da resolución conxunta das tarefas, os membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e
poidan aplicalas a situacións similares.

¿ Para un proceso de ensino-aprendizaxe competencial as estratexias interactivas son as máis adecuadas, ao
permitir compartir e construír o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e colectivo
de ideas.
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¿ Traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión, a
crítica,  a  elaboración  de  hipótese  e  a  tarefa  investigadora  a  través  dun  proceso  no  que  cada  un  asume  a
responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos reais.

¿ 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, considerando especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no
proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais.

¿ Finalmente, é necesaria unha axeitada coordinación entre os docentes sobre as estratexias metodolóxicas e
didácticas que se utilicen.

Incidirase ademais de xeito especial  no aproveitamento didáctico de recursos dixitais,  entendidos como unha
ferramenta esencial para iniciar o alumnado na adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaxe,
adaptados sempre á súa idade e ás súas peculiaridades.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Espazos dispoñibles no centro: Aula de idiomas,  Patio,  Biblioteca, Comedor

Tablets, ordenador, pizarra dixital, proxector

Videos

Libros de lectura

Realia e recursos que nos ofrece a contorna escolar

Páxinas web de xogos online

Variedade de materiais e instrumentos: témpera, pinceis, material decorativo, regras, rotuladores, ceras blancas,
ceras duras, tesoiras, cartulinas, acuarelas..etc.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao longo dos primeiros días do curso realizaranse actividades orais e escritas, individuais e grupais, que permitan
valorar o nivel xeral que presenta o alumnado nesta área. Servirá de referencia como punto de partida para o
desenvolvemento do currículo recollido na presente programación.

En relación ás medidas a desenvolver, como consecuencia dos resultados, cando estes non sexan os esperados
farase fincapé no reforzo ó alumnado que o require, achegando materiais para favorecer a interiorización e posterior
exposición de contidos.

Os resultados acadados nesta permitirán establecer o punto de partida para a adquisición de novas aprendizaxes e
levaranse a cabo as accións necesarias para acadar os ítems con dificultade.

Ademais disto, terase en conta as medidas de atención á diversidade recollidas no punto 6 desta programación.
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5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

50

UD 2

25

UD 3

25

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Os Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se
quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias; responden ao que se
pretende conseguir en cada materia.

Estes criterios permiten definir os resultados de aprendizaxe e especifican os coñecementos que o alumno debe
alcanzar en cada caso. Estes criterios serán valorados e ponderados ao longo do curso.

Estes  criterios  de avaliación están establecidos no currículo  básico de Educación Primaria,  concretado para a
Comunidade de Galicia no DECRETO 155/2022, do 15 de setembro. Dos criterios de avaliación establecidos polo
currículo oficial da Comunidade de Galicia, estableceuse o grao mínimo necesario para superar a materia para este
curso 2022-2023.

Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a través de indicadores de logro, tales como Rúbricas ou
escalas de avaliación. Estes indicadores de logro deben incluír rangos dirixidos á avaliación de desempeños, que
teñan en conta o principio de atención á diversidade.

O  profesorado  debe  utilizar  procedementos  de  avaliación  variados  e  incorporar  estratexias  que  permitan  a
participación do alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a
coavaliación. En todo caso, os distintos procedementos de avaliación utilizables, como a observación sistemática do
traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, os protocolos de rexistro, ou os traballos de clase, permitirán a
integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente.

TIPOS DE AVALIACIÓN

¿ Avaliación inicial  (diagnóstica): Ao comezo de cada un dos cursos da etapa da Educación Primaria, que
permitirá adoptar as decisións e tomar as medidas pertinentes de reforzo e de recuperación.

¿ Avaliación continua e  global (formativa): A avaliación continua terá un carácter formativo. Terá a finalidade
de orientar o profesorado e axudar ao alumnado nos procesos de ensino e aprendizaxe, e adoptar as decisións que
axuden a superar as posibles dificultades atopadas

¿ Avaliación final (sumativa): Ao final de cada curso o equipo docente levará a cabo a avaliación final dos
resultados alcanzados polos alumnos e alumnas do grupo. A valoración dos resultados consignarase nos documentos
de avaliación coas cualificacións, tanto positivas como negativas.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN / REXISTRO

Os instrumentos de avaliación que se empregarán serán os que seguen:

Criterios de cualificación:
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¿ Os criterios de avaliación definidos polo currículo.

¿ A observación diaria do traballo do alumnado (Táboa de indicadores): revisión de tarefas que teñen que
entregar xa sexan en grupo ou individuais, traballo na aula, interés, atención ás instruccións, limpeza, bo uso do
material e dos instrumentos, exposicións individuais ou en grupo, colaboración entre compañeiros e compañeiras,
respeto polas aportacións alleas...etc)

¿ As rúbricas que se poidan utilizar nas distintas actividades, ben sexan para a avaliación de contidos ou de
destrezas.

A avaliación realizarase seguindo as pautas establecidas lexislación vixente, e baseándose no progreso acadado polo
alumnado ao longo do curso escolar.

Valorarase o grao de consecución dos obxectivos previstos aplicando a metodoloxía, tendo en conta a adquisición das
competencias,  os criterios de avaliación e utilizando os distintos instrumentos de avaliación.

A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas actividades e tarefas realizadas
por parte do alumnado. Para iso, terase en conta e cualificará os seguintes aspectos do seguinte modo (os estándares
subliñados corresponden aos mínimos de promoción):

As porcentaxes que serán de aplicación para o cálculo das notas trimestrais serán as seguintes:

1º trimestre: Unidade 1 (70%) + Unidade 2 (30%)

2º trimestre: Unidade 1 (70%) + Unidade 2 (30%)

3º trimestre: Unidade 1 (60%) + Unidade 3 (40%)

A nota final será resultado dunha valoración global do progreso do alumno/a ao longo do curso, e non un cálculo pre-
establecido da nota obtida nos distintos trimestres.

Criterios de recuperación:

Na actualidade non hai alumnado coa área non superada. Durante a avaliación inicial levarase a cabo a observación e
o seguimento do alumnado, recollendo datos e mínimos a acadar.

No caso de que algún alumno e/ou alumna non supere a materia levarase a cabo unha proba de recuperación que
incluirá os mínimos recollidos en apartados anteriores, facilitando a recuperación por parte do alumnado.

6. Medidas de atención á diversidade

Segundo o Decreto 229/2011, de 7 de decembro, pola 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 teranse en conta as seguintes medidas de atención á diversidade
adaptadas ás necesidades específicas de apoio educativo presentes na aula.

Medidas ordinarias:

Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamento, espazos) e da organización e xestión da aula
ás características do alumnado.

Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado
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Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titorías entre iguais,  aprendizaxe por
proxectos e outras que promovan a inclusión

Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación

Aulas de atención educativa e convivencia e medidas de actuación destinadas á mellora da convivencia

Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria

Programas de recuperación

Debense facer propostas para atender ao alumnado real que teñamos no grupo, coas características que presenten.
A modo de exemplo citanse as seguintes:

- Pediráselles que axuden a outros alumnos coas súas actividades (función de mediación lingüística).

- Os nenos e nenas que rematen poderán comparar, repasar e practicar lectura do traballo feito con outros-as que
tamén vaian rematando.

- Asignaránselles variacións das actividades xa realizadas.

- Disporán do uso de ordenador para afondar no tema no que se está a traballar: busca de máis información, imaxes,
cancións, vídeos curtos e similares.

Medidas extraordinarias:

Adaptacións curriculares

Ademais terase en conta os protocolos relacionados coas necesidades específicas de apoio educativo https://www.
edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/1764   e  os  relativos  a  educonvives  http://www.edu.xunta.
gal/portal/Educonvives.gal.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - Educación moral e
cívica X X

ET.2 - Educación ambiental X X

ET.3 - Educación para a
tolerancia X X

ET.4 - Educación para a para
a igualdade de ambos os
dous sexos

X X

ET.5 - Educación para a
saúde X X

ET.6 - Educación para o ocio X X
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Aproveitaranse  para  as  sesións  de  educación  plástica  e
visual, as saídas para actividades de aprendizaxe.

Saídas didácticas

Grupos  de  teatro,  contacontos,  profesionais  de  distintos
sectores....

Visitas ao centro

Samaín, magosto, nadal, entroido, 8-M, dereitos da infancia,
día contra a violencia de xénero...

Conmemoracións da escola

Halloween,  Pan  Cake  Day,   Christmas,  Saint  Patrick,
Thanksgiving....

Conmemoracións específicas relacionadas coa LE

Observacións:
En relación ás actividades complementarias, participarase de ser o caso, nas conmemoracións e celebracións
sinaladas no calendario escolar, Orde de 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o
curso 2022-2023 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, e en
todas as actividades propostas polos distintos equipos de traballo ao longo do curso.
Ademais, terase en conta en todo momento as distintas propostas de actividades que cheguen ao centro para
ser valoradas polo equipo de plurilingüísmo e realizaranse de ser o caso.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado nas diversas actividades propostas a través de situacións de
interacción e agrupamentos variados. Incorporouse o uso das TIC ao proceso de ensino.

Preparación da clase e dos materiais didácticos

Utilización dunha metodoloxía adecuada

Foi axeitada a temporalización programada nas  distintas unidades didácticas.

Utilización de medidas para a atención á diversidade

Inadecuado 0 Escasa ou nula constancia. Non se acadan os mínimos aceptables e necesita unha mellora
substancial

Insuficiente 1 Omítense elementos fundamentais do indicador

B á s i c o 2 Cumprimento suficiente do indicador

Competente 3 Hai prácticas sólidas. Clara evidencia de competencia no indicador.

Excelente 4 Prácticas excepcionais. Modelo de referencia de boas prácticas

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado nas diversas actividades propostas a través de situacións de
interacción e agrupamentos variados.

Incorporouse o uso das TIC ao proceso de ensino.

Deseñáronse actividades variadas e adaptadas ás distintas características do alumnado e atendendo á diversidade

Implementouse  a coordinación entre o profesorado do grupo de alumnado: de todo o profesorado do nivel,do
profesorado de LE co de CLIL

Foi axeitada a temporalización programada nas  distintas unidades didácticas.

9. Outros apartados
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1. Introdución

Dende a Relixión Católica pretendemos contribuír á formación integral do alumno, desenvolvendo especialmente a
súa capacidade transcendente, facilitándolle unha proposta de sentido para a súa vida e iluminando o fundamento
daqueles valores comúns que fan posible unha convivencia libre, pacífica e solidaria.

É propio da ensinanza relixiosa a súa preocupación pola calidade da educación que se imparte desde a infancia.
Nesta  idade  tan  crucial  para  o  posterior  desenvolvemento  da  súa  personalidade,  é  cando  o  neno  comeza  a
comprender o mundo que o rodea e a relacionarse con el. Neste proceso, que se desenvolve no seo da familia, o
afectivo exerce un papel relevante e constitúese en camiño para a aprendizaxe.

Esta programación está pensada para levar a cabo co alumnado de 3º de E. Primaria do Ceip Plurilingüe San Marcos
durante o curso escolar 22/23.

Coa incorporación da área de Relixión ao currículo de Educación Primaria,  a lexislación educativa en España é
coherente coa Declaración Universal  dos Dereitos Humanos de 1948, que recoñece o dereito de todos a unha
educación integral e o dereito preferente das familias para elixir o tipo de educación que haberá de darse aos seus
fillos e fillas. Estes dereitos e liberdades fundamentais están así recoñecidos no Pacto Internacional de Dereitos
Económicos, Sociais e Culturais de 1966 e a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea do 2000. A Lei
Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación,
ademais,  no primeiro apartado do seu artigo único, asegurou o cumprimento efectivo dos dereitos da infancia
segundo o establecido na Convención sobre os Dereitos do Neno. Son referencias básicas do dereito internacional
ratificadas polo Estado español. Cumprise así o establecido na Constitución española de 1978 no seu Título primeiro
sobre dereitos e liberdades fundamentais, no referido á liberdade relixiosa e o dereito á educación.

Neste marco, o ensino da Relixión Católica proponse como área curricular de oferta obrigatoria para os centros
escolares  e  de  libre  elección  para  as  familias.  Forma  parte  da  proposta  educativa  necesaria  para  o  pleno
desenvolvemento da personalidade dos alumnos e alumnas. Coa súa identidade e natureza, a área de Relixión
Católica, en liña cos fins propios da Educación Primaria, favorece o proceso educativo do alumnado, contribuíndo á
súa formación integral e ao pleno desenvolvemento da súa personalidade. Propón, especificamente, contribuír á
autonomía  persoal  e  ao  proxecto  vital,  con  liberdade e  responsabilidade,  en  diálogo  coa  antropoloxía  cristiá.
Responde á necesidade de comprender e mellorar a nosa tradición cultural, as súas expresións e significado, en
contextos plurais e diversos. E complementa a necesaria educación en valores humanos e cristiáns que orienta o
despregamento dunha identidade persoal autónoma e asertiva e á súa inserción nas contornas comunitarias de
pertenza.

Esta área na escola caracterízase polas súas contribucións educativas expostas en liña cos obxectivos,  fins  e
principios xerais e pedagóxicos do conxunto da etapa, tamén coas competencias clave. Coas aprendizaxes do
currículo, inspirados na antropoloxía cristiá, enriquécese o proceso formativo dos nenos e nenas, se así o elixiron as
súas familias: accédese a aprendizaxes culturais propios da tradición relixiosa e da contorna familiar que contribúen a
madurar a identidade persoal; a aprendizaxes de hábitos e valores, necesarios para a vida individual e social; e a
aprendizaxes vitais que dan sentido humano e cristián á vida e forman parte do necesario crecemento interior. Estas
achegas do currículo de Relixión Católica, á luz da mensaxe cristiá, responden a un compromiso de promoción
humana coa inclusión de todos, fortalecen o poder transformador da escola e supoñen unha contribución propia ao
perfil de saída do alumnado ao termo do ensino básico.

O currículo da área de Relixión Católica é resultado do diálogo da Teoloxía, fonte epistemológica que proporciona os
saberes básicos esenciais para unha formación integral na escola inspirada na visión cristiá da vida, con outras fontes
curriculares, especialmente a psicopedagóxica, que orientan o necesario proceso educativo na Educación Primaria. O
deseño curricular da área de Relixión Católica tivo en conta o contexto global que está a vivir a educación nas
primeiras décadas do século XXI: dialogou co marco europeo de educación nas súas competencias clave de 2018 e
quere  integrarse  no  seu  horizonte  de  2025,  deixouse  interpelar  pola  sensibilidade  dos  obxectivos  de
desenvolvemento sostible e a cidadanía global e intercultural, e tivo en conta a oportunidade de reimaxinar os
futuros  da  educación  dando  prioridade  o  aprender  a  ser  e  a  vivir  cos  outros.  Á  vez,  deixouse  afectar  polos
compromisos do Pacto Educativo Global, promovido pola Igrexa católica, que subliña a centralidade da persoa nos
procesos  educativos,  a  escoita  das  novas  xeracións,  a  acollida  de  todas  as  realidades  persoais  e  culturais,  a
promoción da muller, a responsabilidade da familia, a educación para unha nova política e economía e o coidado da
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casa común. Especialmente, o noso currículo ábrese ás iniciativas eclesiais da Misión 4.7, sobre a ecoloxía integral, e
do Alto Comisionado para a Fraternidade Humana conformado por diversas relixións para construír a casa común e a
paz mundial. Desta maneira, o ensino da relixión católica, mantendo a súa peculiaridade e a esencia do diálogo fe-
cultura  e  fe-razón que a  caracterizou na democracia,  acolle  os  signos  dos  tempos e  responde os  desafíos  da
educación neste século XXI.

A estrutura do currículo de Relixión Católica intégrase no marco curricular da nova ordenación, e é análoga ás das
outras áreas e materias escolares, contribuíndo como estas a o desenvolvemento das competencias clave a través
dunha achega específica. É un currículo aberto e flexible para facilitar a súa programación nas diferentes contornas e
centros educativos.

Exponse, en primeiro lugar, as seis competencias específicas propias da área de Relixión Católica. Son comúns para
todas as etapas, propoñen gradualmente aprendizaxes de carácter cognitivo, instrumental e actitudinal; e permiten o
desenvolvemento  das  competencias  clave  en  Educación  Primaria.  Algunhas  competencias  específicas  están
centradas na formación da identidade persoal, cultivan as dimensións emocionais e afectivas e promoven que cada
alumno e alumna conforme con autonomía, liberdade e empatía o seu proxecto vital, inspirado pola antropoloxía
cristiá. Outras subliñan a dimensión social e cultural, necesaria para o despregamento da personalidade individual e a
construción responsable e creativa das contornas socioculturais desde a mensaxe cristiá de inclusión e fraternidade.
E outras propoñen a visión cristiá da vida, o coñecemento de Xesucristo e da Iglesia, e contribúen a unha síntese da
fe cristiá capaz de dialogar con outros saberes e disciplinas escolares.

En segundo lugar, propóñense os criterios de avaliación que están directamente relacionados coas competencias
específicas.

En terceiro lugar, propóñense os saberes básicos necesarios para alcanzar a proposta formativa da área de Relixión
Católica.  Estes  saberes,  que  derivan  especificamente  do  diálogo  da  Teoloxía  e  a  Pedagoxía,  constitúen  os
coñecementos, destrezas e actitudes necesarios para o logro das competencias específicas.

No currículo,  os saberes básicos preséntanse organizados en tres bloques.  O primeiro bloque xira en torno ao
descubrimento da vida e da autonomía persoal, á luz da mensaxe cristiá, que se enriquece con valores de liberdade,
responsabilidade, comunicación das emocións e ideas propias. O segundo bloque expón o coñecemento da contorna,
o encontro cos outros e o coidado dun mesmo e dos demais para crecer en harmonía e comuñón. O terceiro bloque
facilita a comprensión da tradición social e a identidade cultural para aprender a vivir con outros, a respectar a
natureza, construír contornas inclusivas e diversas e construír a casa común. Todos os saberes exponse cun sentido
aberto para facilitar a súa adaptación ao contexto.

Finalmente, as orientacións metodolóxicas e para a avaliación da área de Relixión Católica establecen unha proposta
didáctica en liña coas outras áreas da etapa e as situacións de aprendizaxe. A súa programación constitúe unha
oportunidade para incorporar as realidades máis próximas dos centros educativos e da contorna, para expor a
programación didáctica  da área de Relixión  Católica  en proxectos  e  ámbitos  máis  globalizados.  As  propostas
metodolóxicas de aprendizaxe cooperativa, aprendizaxe baseada en proxectos e por ámbitos curriculares que poidan
realizarse facilitarán un acceso máis inclusivo e universal á aprendizaxe.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Descubrir,  identificar  e  expresar  os
elementos crave da dignidade e a  identidade
persoal en situacións vitais próximas, a través
de biografías inspiradoras e relatos bíblicos de
alcance antropolóxico,  para ir  conformando a
propia  identidade  e  as  súas  relacións  con
autonomía, responsabilidade e empatía.

1-3 2 1-4 1-2-5 2-3 3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2  -  Descubrir,  recoñecer  e  estimar  a
dimensión  socioemocional  expresada  na
participación  en  diferentes  estruturas  de
pertenza, desenvolvendo destrezas e actitudes
sociais tendo en conta algúns principios xerais
da ética cristiá, para a mellora da convivencia e
a sustentabilidade do planeta.

2-5 3 5 3 3 1-2-4 1

OBX3 -  Identificar  e  interpretar  as  situacións
que prexudican ou melloran a boa convivencia,
analizándoas coas claves persoais e sociais da
proposta cristiá,  para fomentar  o crecemento
mora l ,  a  cooperac ión  cos  demais  e  o
desenvolvemento de valores orientados ao ben
común.

1-5 3 1 3 3-4 1 3

OBX4  -  Comprender  e  admirar  o  patrimonio
cultural  nalgunhas  das  súas  expresións  máis
significativas,  gozando da súa contemplación,
analizando  o  universo  simbólico  e  vital  que
transmiten,  para  valorar  a  propia  identidade
cultural,  promover  o  diálogo  intercultural  e
xerar creacións artísticas.

4 3 2-3 3 1-2-4

OBX5  -  Explorar,  desenvolver  e  apreciar  a
propia  interioridade  e  experiencia  espiritual,
recoñecéndoa nas  propias  emocións,  afectos,
símbolos e crenzas, coñecendo a experiencia de
personaxes  relevantes  da  tradición  xudeu
cristián  e  doutras  relixións,  para  favorecer  o
autocoñecemento  persoal ,  entender  as
vivencias dos outros e promover o diálogo e o
respecto  entre  as  diferentes  tradicións
relixiosas.

1 1-3-5 3 2 1-3

OBX6  -  Comprender  os  contidos  básicos  do
cristianismo,  valorando  a  súa  contribución  á
sociedade, para dispoñer dunha síntese persoal
que permita dialogar, desde a propia identidade
social e cultural, con outras tradicións relixiosas
e áreas de coñecemento.

2-3 4 1 4-5 1-4 3 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XVivo con responsabilidade!1 5

Traballaremos a Creación desde a
perspectiva da fermosa tarefa de vivir con
responsabilidade, coidando do mundo que
nos rodea
A misión de Noé

14

XSon de Reli!2 5
Os Sacramentos
Personaxes amigos de Deus. Alianza do
pobo de Deus

14

XChega Advento!3 6Calendario litúrxico. Tempo de Advento e 18
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XXa me quero preparar para o
Nadal!3 6

Nadal
Elaboración de manualidades propias
destas datas (Belén)

18

A mirada de Amor de Xesús! X4 5

Xesús e os demais.
As situacións inxustas vistas desde a
solidariedade e o Amor de Xesús
Espazos de convivencia agradable e
inclusiva.

14

Mirando o mundo desde a Cruz
de Xesús! X5 5

Identifico os símbolos do calendario
litúrxico e dos sacramentos
Na Semana Santa, a paixón de Xesús
Busca do tesouro. Xogo no patio para
preparar a Semana Santa e a Pascua

14

XOs amigos de Xesús
atopámonos na Igrexa!6 5

Relatos bíblicos sobre os apóstolos de
Xesús. A súa misión
A misión da Igrexa
Reflexionamos sobre as vocacións

14

XCelebramos en comunidade!7 4

Unidos a Deus celebramos a Vida e a
misión da Igrexa
Os primeiros cristiáns. A solidariedade
entre eles.
Finaliza o curso, expresión de alegría
porque formamos parte desta comunidade!

12

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Vivo con responsabilidade!

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 31
CA1.10 - Identificar as virtudes e actitudes que
axudan a un crecemento persoal e espiritual, a
través do autocoñecemento e do acceso a outras
experiencias de personaxes da tradición cristiá.

Identifica os silencios como momentos de
calma e tranquilidade coma os axeitados
para pensar ou rezar

TI 69

CA1.1 - Recoñecer e expresar a través de
composicións orais, escritas e artísticas os
elementos crave da dignidade e a identidade
persoal, relacionándoas con diferentes situacións
vitais, tendo en conta biografías e relatos bíblicos de
vocación e misión.

É quen de destacar na composición dun
cadro os personaxes bíblicos
protagonistas e relacionalo con algunha
acción ou narración identificativa súa.

CA1.4 - Apreciar as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal, tomando
como punto de partida os relatos sobre a
comunidade de Xesús de Nazaret, os Apóstolos e a
Iglesia, asumindo responsabilidades no coidado das
persoas e do planeta.

Agradece o tempo compartido e aprecia
as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Colaborar e promover cos demais a análise
de situacións que prexudican ou melloran a
convivencia e a posta en marcha de accións
responsables que favorezan a construción dun
mundo máis equitativo e inclusivo.

Promove cos demais situacións que
melloran a convivencia e accións
responsables que favorecen a construción
dun mundo mais inclusivo e equitativo

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- A importancia da familia e a comunidade como fonte de felicidade.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Antigo e Novo Testamento.

- A relación de Xesús coas persoas do seu tempo.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.

- Aprecio da importancia de vivir a fe en comunidade para a persoa crente.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- O coidado da contorna natural e social como casa común.

2

Título da UDUD

Son de Reli!

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Adquirir destrezas e habilidades sociais que
potencien a súa inclusión no grupo e contornas
culturais próximos, a través da lectura de pasaxes
bíblicas do NovoTestamento e a análise de
comportamentos de coidado, responsabilidade,
solidariedade e perdón.

Tenta adquirir  destrezas e habilidades
sociais axeitas para mellorar súa inclusión
nos grupos da clase

CA1.6 - Distinguir algúns dos valores propios do
cristianismo e a súa presentación en pasaxes dos
evanxeos, para aplicar a cooperación e a mediación,
a resolución pacífica de conflitos e a construción do
ben común en situacións próximas.

Indica algúns valores propios do
cristianismo para aplicar a cooperación,
resolución pacífica de conflitos e a
construción do ben de todos

CA1.8 - Observar nas celebracións litúrxicas, os
espazos sacros e os sacramentos da Igrexa
elementos esenciais do cristianismo, poñéndoos en
relación coa vida de Xesús e a tradición da Igrexa.

Comenta o que mas interese lle provoca
das celebracións litúrxicas ás que asiste e
se tivo a oportunidade de ver a aplicación
de algún sacramento
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.11 - Comprender a importancia da alianza de
Deus co pobo de Israel que ten a súa continuación
en Xesucristo, e as súas achegas sociais e culturais
na historia.

Mantén actitudes de respecto cara as
achegas sociais e culturais cristiáns e
mesmo de outras relixións

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Relatos bíblicos de vocación e misión.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Identificación de diversos símbolos e tradicións relixiosas, en torno ao calendario litúrxico e os sacramentos.

- A importancia da alianza de Deus co pobo de Israel.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- A proposta moral cristiá para a vida en sociedade.

3

Título da UDUD

Chega Advento!
Xa me quero preparar para o Nadal!

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.7 - Admirar diferentes expresións do patrimonio
cultural e da relixiosidade popular, recoñecendo a
súa beleza e o seu significado relixioso e a súa
vinculación con textos bíblicos, valorando a súa
achega á identidade cultural.

Dalle aprecio a expresións artísticas do
patrimonio relixioso popular da súa
contorna, valorando súa achega á
identidade do lugar

CA1.9 - Recoñecer e valorar o encontro cos demais
como oportunidade para o desenvolvemento da
propia interioridade, tendo como referencia os
encontros de Xesús de Nazaret.

Aproveita o encontro cos demais como
oportunidade para a corrrección da súa
propia personalidade e desenvolvemento
dos valores que nos ensinou Xesús

CA1.12 - Valorar a Igrexa como comunidade que
continuou coa misión de Xesús resucitado, desde as
primeiras comunidades cristiás ata a actualidade,
recoñecendo as súas celebracións, tradicións e
contribucións sociais.

Valora a Igrexa como comunidade que
ten a misión de descubrirnos a Xesus nas
celebracións, tradicións e contribucións á
sociedade

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Toma de conciencia da experiencia persoal e do modo de relacionarnos cos demais e con Deus.
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Contidos

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Identificación de diversos símbolos e tradicións relixiosas, en torno ao calendario litúrxico e os sacramentos.

- Transmisión do sentimento relixioso a través da música e as artes.

- María, Nai da Igrexa.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.

- Obras artísticas que representan momentos da tradición bíblica e que son configuradoras da súa identidade
cultural.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Hábitos e actividades para o logro dos obxectivos de desenvolvemento sostible á luz da ética cristiá.

4

Título da UDUD

A mirada de Amor de Xesús!

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 25
CA1.10 - Identificar as virtudes e actitudes que
axudan a un crecemento persoal e espiritual, a
través do autocoñecemento e do acceso a outras
experiencias de personaxes da tradición cristiá.

Identifica os silencios como momentos de
calma e tranquilidade coma os axeitados
para pensar ou rezar, como fixo Xesús

TI 75

CA1.2 - Desenvolver sensibilidade sobre o valor da
vida e da igual dignidade do ser humano, e o seu
papel no coidado da natureza, tomando como
modelo personaxes bíblicos e da tradición cristiá.

Valora os xestos de coidado en prol da
dignidade da vida das persoas e é
consciente da súa importancia no coidado
e protección dos animais e da natureza

CA1.4 - Apreciar as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal, tomando
como punto de partida os relatos sobre a
comunidade de Xesús de Nazaret, os Apóstolos e a
Iglesia, asumindo responsabilidades no coidado das
persoas e do planeta.

Agradece o tempo compartido e aprecia
as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal,
tomando como partida relatos sobre a
comunidade de Xesús

CA1.5 - Colaborar e promover cos demais a análise
de situacións que prexudican ou melloran a
convivencia e a posta en marcha de accións
responsables que favorezan a construción dun
mundo máis equitativo e inclusivo.

Promove cos demais situacións que
melloran a convivencia e accións
responsables que favorecen a construción
dun mundo mais inclusivo e equitativo

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- A centralidade da persoa na mensaxe cristiá.

- As relacións cos outros como oportunidade de autocoñecemento e crecemento persoal.
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Contidos

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Antigo e Novo Testamento.

- A relación de Xesús coas persoas do seu tempo.

- Xesús anuncia o Reino de Deus: fraternidade e misericordia.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.

- A importancia do perdón para a construción de relacións sociais sólidas, solidarias e fraternas. O sacramento da
reconciliación.

- Tipos de oración: características e diferenzas.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Unha mirada cristiá á realidade: a toma de conciencia das situacións sociais inxustas.

5

Título da UDUD

Mirando o mundo desde a Cruz de Xesús!

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.3 - Adquirir destrezas e habilidades sociais que
potencien a súa inclusión no grupo e contornas
culturais próximos, a través da lectura de pasaxes
bíblicas do NovoTestamento e a análise de
comportamentos de coidado, responsabilidade,
solidariedade e perdón.

Tenta adquirir  destrezas e habilidades
sociais axeitas para mellorar súa inclusión
nos grupos  da  clase, analizando
comportamentos  de coidado,
solidarieda...

CA1.6 - Distinguir algúns dos valores propios do
cristianismo e a súa presentación en pasaxes dos
evanxeos, para aplicar a cooperación e a mediación,
a resolución pacífica de conflitos e a construción do
ben común en situacións próximas.

Indica algúns valores propios do
cristianismo para aplicar a cooperación,
resolución pacífica de conflitos e a
construción do ben de todos

CA1.7 - Admirar diferentes expresións do patrimonio
cultural e da relixiosidade popular, recoñecendo a
súa beleza e o seu significado relixioso e a súa
vinculación con textos bíblicos, valorando a súa
achega á identidade cultural.

Dálle aprecio a expresións artísticas do
patrimonio relixioso popular da súa
contorna, , valorando súa achega á
identidade do lugar

CA1.8 - Observar nas celebracións litúrxicas, os
espazos sacros e os sacramentos da Igrexa
elementos esenciais do cristianismo, poñéndoos en
relación coa vida de Xesús e a tradición da Igrexa.

Comenta o que mas interese lle provoca
das celebracións litúrxicas ás que asiste e
se tivo a oportunidade de ver a aplicación
de algún sacramento

CA1.9 - Recoñecer e valorar o encontro cos demais
como oportunidade para o desenvolvemento da
propia interioridade, tendo como referencia os
encontros de Xesús de Nazaret.

Aproveita  o encontro cos demais como
oportunidade para a corrrección da súa
propia personalidade e desenvolvemento
dos valores que nos ensinou Xesús
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.11 - Comprender a importancia da alianza de
Deus co pobo de Israel que ten a súa continuación
en Xesucristo, e as súas achegas sociais e culturais
na historia.

Mantén actitudes de respecto cara as
achegas sociais e culturais cristiáns e
mesmo de outras relixións

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- Técnicas de mediación para a resolución pacífica de conflitos á luz do Evanxeo.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Identificación de diversos símbolos e tradicións relixiosas, en torno ao calendario litúrxico e os sacramentos.

- Transmisión do sentimento relixioso a través da música e as artes.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.

- Obras artísticas que representan momentos da tradición bíblica e que son configuradoras da súa identidade
cultural.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Ética do coidado: a responsabilidade, a compaixón, o perdón e o amor.

6

Título da UDUD

Os amigos de Xesús atopámonos na Igrexa!

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 33

CA1.1 - Recoñecer e expresar a través de
composicións orais, escritas e artísticas os
elementos crave da dignidade e a identidade
persoal, relacionándoas con diferentes situacións
vitais, tendo en conta biografías e relatos bíblicos de
vocación e misión.

É quen de destacar na composición dun
cadro os personaxes bíblicos
protagonistas e relacionalo con algunha
acción ou narración identificativa súa.

CA1.10 - Identificar as virtudes e actitudes que
axudan a un crecemento persoal e espiritual, a
través do autocoñecemento e do acceso a outras
experiencias de personaxes da tradición cristiá.

Identifica os silencios como momentos de
calma e tranquilidade coma os axeitados
para pensar ou rezar, como fixo Xesús

TI 67

CA1.4 - Apreciar as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal, tomando
como punto de partida os relatos sobre a
comunidade de Xesús de Nazaret, os Apóstolos e a
Iglesia, asumindo responsabilidades no coidado das
persoas e do planeta.

Agradece o tempo compartido e aprecia
as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal,
tomando como partida relatos sobre a
comunidade de Xesús
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Colaborar e promover cos demais a análise
de situacións que prexudican ou melloran a
convivencia e a posta en marcha de accións
responsables que favorezan a construción dun
mundo máis equitativo e inclusivo.

Promove cos demais situacións que
melloran a convivencia e accións
responsables que favorecen a construción
dun mundo mais inclusivo e equitativo

CA1.7 - Admirar diferentes expresións do patrimonio
cultural e da relixiosidade popular, recoñecendo a
súa beleza e o seu significado relixioso e a súa
vinculación con textos bíblicos, valorando a súa
achega á identidade cultural.

Dálle aprecio a expresións artísticas do
patrimonio relixioso popular da súa
contorna, , valorando súa achega á
identidade do lugar

CA1.12 - Valorar a Igrexa como comunidade que
continuou coa misión de Xesús resucitado, desde as
primeiras comunidades cristiás ata a actualidade,
recoñecendo as súas celebracións, tradicións e
contribucións sociais.

Valora a Igrexa como comunidade que
ten a misión de descubrirnos a Xesus nas
celebracións, tradicións e contribucións á
sociedade

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- As relacións cos outros como oportunidade de autocoñecemento e crecemento persoal.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- Antigo e Novo Testamento.

- Relatos bíblicos que describen a vida de Xesús de Nazaret cos Apóstolos e as primeiras comunidades cristiás.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Actitudes de respecto e inclusión para crear contornas de convivencia intercultural.

7

Título da UDUD

Celebramos en comunidade!

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 27

CA1.6 - Distinguir algúns dos valores propios do
cristianismo e a súa presentación en pasaxes dos
evanxeos, para aplicar a cooperación e a mediación,
a resolución pacífica de conflitos e a construción do
ben común en situacións próximas.

Indica algúns valores propios do
cristianismo para aplicar a cooperación,
resolución pacífica de conflitos e a
construción do ben de todos

CA1.11 - Comprender a importancia da alianza de
Deus co pobo de Israel que ten a súa continuación
en Xesucristo, e as súas achegas sociais e culturais
na historia.

Mantén actitudes de respecto cara as
achegas sociais e culturais cristiáns e
mesmo de outras relixións
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 73

CA1.2 - Desenvolver sensibilidade sobre o valor da
vida e da igual dignidade do ser humano, e o seu
papel no coidado da natureza, tomando como
modelo personaxes bíblicos e da tradición cristiá.

Valora os xestos de coidado en prol da
dignidade da vida das persoas e é
consciente da súa importancia no coidado
e protección dos animais e da natureza

CA1.3 - Adquirir destrezas e habilidades sociais que
potencien a súa inclusión no grupo e contornas
culturais próximos, a través da lectura de pasaxes
bíblicas do NovoTestamento e a análise de
comportamentos de coidado, responsabilidade,
solidariedade e perdón.

Tenta adquirir  destrezas e habilidades
sociais axeitas para mellorar súa inclusión
nos grupos  da  clase, analizando
comportamentos  de coidado,
solidariedade...

CA1.4 - Apreciar as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal, tomando
como punto de partida os relatos sobre a
comunidade de Xesús de Nazaret, os Apóstolos e a
Iglesia, asumindo responsabilidades no coidado das
persoas e do planeta.

Agradece o tempo compartido e aprecia
as relacións sociais como fonte de
felicidade e desenvolvemento persoal,
tomando como partida relatos sobre a
comunidade de Xesús

CA1.8 - Observar nas celebracións litúrxicas, os
espazos sacros e os sacramentos da Igrexa
elementos esenciais do cristianismo, poñéndoos en
relación coa vida de Xesús e a tradición da Igrexa.

Comenta o que mas interese lle provoca
das celebracións litúrxicas ás que asiste e
se tivo a oportunidade de ver a aplicación
de algún sacramento

CA1.9 - Recoñecer e valorar o encontro cos demais
como oportunidade para o desenvolvemento da
propia interioridade, tendo como referencia os
encontros de Xesús de Nazaret.

Aproveita  o encontro cos demais como
oportunidade para a corrrección da súa
propia personalidade e desenvolvemento
dos valores que nos ensinou Xesús

CA1.12 - Valorar a Igrexa como comunidade que
continuou coa misión de Xesús resucitado, desde as
primeiras comunidades cristiás ata a actualidade,
recoñecendo as súas celebracións, tradicións e
contribucións sociais.

Valora a Igrexa como comunidade que
ten a misión de descubrirnos a Xesus nas
celebracións, tradicións e contribucións á
sociedade

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Identidade persoal e relacións en diálogo coa mensaxe cristiá.

- A dignidade do ser humano.

- Cosmovisións, tradición cristiá e cultura.

- A relación de Xesús coas persoas do seu tempo.

- María, Nai da Igrexa.

- A Iglesia, Pobo de Deus, como comunidade que vive e celebra. O sacramento da Eucaristía.

- Aprecio da importancia de vivir a fe en comunidade para a persoa crente.

- Valor cultural e artístico do patrimonio da diocese.

- Habitar o mundo plural e diverso para construír a casa común.

- Proxectos de servizo e solidariedade promovidos pola Igrexa.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

O fin último da escola non pode restrinxirse á transmisión de informacións e coñecementos,  senón que ha de
provocar  o  desenvolvemento  integral.  Busca  estimular  e  acompañar  de  forma personalizada  o  crecemento  e
aprendizaxe de cada alumno/a

Coa LOMLOE promocionase unha metodoloxía que fomente a aprendizaxe competencial cun tratamento transversal
da educación en valores, do desenvolvemento sostible, da igualdade entre mulleres e homes, da igualdade de trato e
non discriminación e da prevención da violencia contra as nenas e as mulleres, do acoso e do ciberacoso escolar, así
como a cultura de paz e os dereitos humanos.

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; como docente paso a ser xestor/a
de  coñecemento  do  alumnado,  e  o  alumno/a  adquire  un  maior  grao  de  protagonismo,  para  que  adquira  as
competencias adecuadas á súa idade. Por iso partirei dos coñecementos que ten o alumnado e da súa experiencia e,
utilizarei, cando sexa posible, unha aprendizaxe por descubrimento. Prepara ao alumnado para a vida, ensinándoos a
comprender e valorar con espírito crítico.

Non pode existir unha formación integral e, polo tanto, unha educación de calidade, se non se desenvolven todas as
capacidades inherentes ao ser humano, entre as cales se encontra a capacidade transcendente; por iso, debemos ter
en conta que cada alumno parte dunhas fortalezas individuais que serán base para construír a súa identidade e a dos
outros. E axudarannos a definir a predominancia de cada unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que se
realicen estarán pensadas desde a teoría das intelixencias múltiples como posibilidade para que todo o alumnado
chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesitan para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao
longo da vida.

Ademais,  a  aprendizaxe  competencial  en  Relixión  completarase  cunha  metodoloxía  indagativa:  con  traballo
cooperativo e interdisciplinar. Polo tanto, intentarei, establecer unha fonte de conexión entre as distintas áreas
póndome de acordo con outros mestres/as para algunhas actividades comúns e a través da realización de proxectos,
conseguir RETOS.

E, coma os contidos da área de Relixión Católica están organizados arredor duns conceptos fundamentais vinculados
a contexto real; será importante traballar a parte competencial de forma que o coñecemento se transforme en
acción, en experiencia, en vivencia e aplicalo na medida do posible a contextos próximos aos alumnos.

Polo tanto, nas consideracións metodolóxicas debo atender aos seguintes aspectos:

a)  Os principios metodolóxicos:

1)  Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. Cunha metodoloxía activa, personalizada e, inclusiva, que
preste especial atención á diversidade do alumnado e con actividades que teñan sentido para o alumnado xa que
partiremos dos problemas e as situacións reais da aula

2)  Asegurar aprendizaxes dinámicas, construtivas e significativas, e globalizadoras. Que axuden a desenvolver todas
as capacidades do alumno/a: ver, xulgar e actuar correctamente sobre si mesmos, os demais, a sociedade e o medio
que os rodea.

Valorando a reflexión e o pensamento crítico do alumnado para facilitar a significatividade do aprendido e a súa
aplicabilidade á vida. E, de xeito progresivo, baseándome no principio de continuidade. Ao mesmo tempo, esíxeme
coñecer as necesidades,  intereses e o nivel  de desenvolvemento dos nenos e nenas,  preparándoos para unha
aprendizaxe ao longo de toda a vida. O aprender a aprender, desde a aprendizaxe colaborativa entre alumnado e
mestre/a, e desde a cooperación no traballo especialmente para a resolución de problemas que poidan xurdir na
convivencia de aula.

En reli, os alumnos/as inícianse no desenvolvemento da busca do sentido último da vida enraizada no profundo do
ser, irán descubríndoo nos símbolos e signos do seu contorno, no progreso do curso e na humanización consciente,
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na linguaxe narrativa da Biblia, nos modelos cristiáns de identificación, e de forma máis concreta, na persoa de
Xesucristo  e  a  súa  presenza  na  comunidade cristiá.  Por  todo  iso,  deberán  manexar  diferentes  destrezas  que
impliquen o traballo en grupo colaborando cos seus compañeiros/as, como unha forma de vivenciar e experimentar
todo o que fai referencia ao sentido da vida, á dimensión crente vivida desde un sentido comunitario.

3)  Partindo dunha metodoloxía aberta e flexible, para  favorecer que sexa unha aprendizaxe autónoma.

Baseada en proxectos. Conectada coa vida, e lúdica, que esperte o entusiasmo e interese por saber.

Moi  participativa,  e  con formas de organización que a  favorezan.  Así  penso que fomentarei  o  seu espírito  de
colaboración e responsabilidade.

4) Potenciando a actividade. Facilitando a reflexión á hora da acción e, posibilitando que o alumno/a chegue a facer
aquelas actividades que aínda non é capaz de realizar só/soa, pero si coa axuda convinte (zona de desenvolvemento
potencial) se pode. O mesmo tempo proporei maior participación dos nenos/as na aula mediante a lectura de textos
en voz alta e exposición explicativas dos seus traballos ó resto dos compañeiros e compañeiras, fomentado desde o
voluntariado.

Para todo isto:

- Partirei da avaliación inicial, específica e global. Analizarei os seus coñecementos previos.

- Motivarei adecuadamente. Creando situacións que conecten cos seus intereses e expectativas, partindo das súas
propias experiencias. Propiciando un clima de comunicación, cooperación e harmonía nas relacións e, espertando
unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender.

Para conseguilo, promoverei o interese desde a motivación, o estímulo e o traballo tanto persoal como en equipo,
base do crecemento persoal, orientando ao alumnado para que se valore a si mesmo/a, e descubra as súas aptitudes
e acepte as súas limitacións, respectando seus ritmos e estilos de aprendizaxe. Con proxectos significativos e desde a
resolución colaborativa de problemas ¿

- Fomentarei a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos coñecementos. É importante que o
alumno se implique directamente no proceso de ensino aprendizaxe, que saiba marcarse os seus propios obxectivos
e que sexa capaz, progresivamente, de autoavaliar o seu proceso de aprendizaxe, e coa finalidade de fomentar súa
autonomía

- Un punto que considero importante é que tamén atendenderei ao seu ámbito emocional, facilitando que adquira
técnicas de autorregulación das súas propias emocións pois forma parte da súa educación integral, e promoverá o
desenvolvemento da súa correcta autoestima.

- Terei en conta as características persoais de cada alumno/a. No artigo 4, ¿¿Ensino básico¿¿ sinálase ¿¿Cando tal
diversidade requírao, adoptaranse as medidas organizativas, metodolóxicas e curriculares pertinentes (...) conforme
aos principios do Deseño universal de aprendizaxe¿¿.

b)  O agrupamento dos alumnos

-  Gran grupo.

-  Pequeno grupo.

- Traballo de individual...

Os  criterios  de  distribución  do  alumnado  na  aula  este  curso  tras  a  recuperación  da  pandemia  por  Covid-19,
establecereinos cada día en función de cal sexa a actividade que se desenvolva, e/ou segundo as características e
necesidades do alumnado en base a natureza disciplinar da actividade e stablecerei agrupamentos flexibles.

c) Organización dos espazos e tempos

Adaptado aos alumnos/as. Tendo en conta as súas preferencias, características e capacidades en todo momento.
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Preverei as distintas situacións xerando na aula un ambiente físico de aprendizaxe grato, afectivamente significativo
e esteticamente agradable que lle permita ao alumnado sentirse cómodo, seguro e acollido no tempo que dura cada
sesión de Relixión.

Será unha organización o mais flexible posible, dentro das condicións nas circunstancias especiais que puidesen
xurdir ao longo do curso, seguindo o indicado nos protocolos COVID, se os seguise a haber,  e, adaptándome á idade,
actividade, motivación...

Pretendo que os nenos/as sexan dinámicos e se sintan motivados nas clases de Reli, tanto a nivel individual como en
grupos reducidos ou gran grupo; deste xeito se amosará a parte activa, creativa e participativa do alumnado.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Material específico e convencional da aula

Material impreso

Material informático  e medios audiovisuais. Tecnoloxía da Aprendizaxe da Información (TAC)

Material non específico. Material do medio natural, de refugallo...

Materiais diversos

Recursos persoais ou humanos

Material funxible variado

Os materiais curriculares axeitaranse aos tipos de contidos, ás características e necesidades específicas de cada
contexto educativo e, especialmente ás características individuais do noso alumnado, atendendo ao artigo 4 da
LOMLOE  sinálase que cando tal diversidade o requíra, adoptaránse as medidas organizativas, metodolóxicas e
curriculares pertinentes (...) conforme aos principios do Deseño universal de aprendizaxe.

Estes materiais permitirán distintos graos de uso; para iso, serán o máis diversos posible, e ofrecerán múltiples
posibilidades de utilización en función das necesidades de cada situación e momento. Entre outros, para o correcto
desenvolvemento desta programación precisaremos:

Material específico e convencional da aula:  Encerado, mesas, sillas, paneis, xogos e puzles, Biblioteca de aula...

Material impreso, coma os libros: a Biblia (infantil e xuvenil), contos, cómics, libros de personaxes sagrados, xogos de
cartas (a vida de Xesús), parábolas en láminas de cores...

Material informático  e medios audiovisuais. Tecnoloxía da Aprendizaxe da Información (TAC) e TIC: ordenador con
conexión  a  internet,  canón  de  video,  tabletas,  app  "Biblia  infantil",  CDs,  páxinas  web,  Biblia  on  line,  xogos
informáticos, a miña aula virtual e blogue, a luz negra, o robot escornabot e gafas de Realidade Virtual, películas
animadas do Antigo e do Novo Testamentos...

Material non específico: Estarán presentes nas aulas elementos do medio natural e sociocultural que favorezan o
vínculo coa identidade do alumnado e creen un ambiente significativo, ademais de espertar o interese por explorar e
experimentar cos elementos que as nenas e os nenos teñen ao seu dispor. Podemos clasificalo en natural (o que
recollemos no patio, nunha saída... como pedriñas, follas, piñas para decorar nas datas de Nadal...). E, material
reciclado. Isto é material que daremos unha segunda vida reutilizándoo na aula para diferentes actividades lúdicas
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dentro da nosa clase de relixión (ademais traballamos o tema transversal de educ. para o consumo e a educación
ambiental) Ex: vasos de iogur, tapas de botella, botellas de plástico pequenas, rolos de papel hixiénico...  para que o
alumnado, coa nosa revisión, sexa quen de elaborar sus propios xogos ou adornos.

Materiais diversos: que se utilizarán nas ocasións  que así o requira o tema a traballar, para fomentar a motivación.
Por exemplo: xornais, Kamishibai, láminas, fotografías,...

Recursos persoais ou humanos: Alumnado con ganas e ilusión por aprender, mestres colaboradores e familias ou
visitas, e institucións locais, axudarán no mellor aproveitamento de todas as posibilidades da nosa contorna.

Material funxible variado: lapis, goma de borrar, folios brancos, folios de cores, papel charol, papel de seda, papel
pinocho, cartolinas, plásticos transparentes, ceras, rotuladores, plastilina, cola, pegamento, tesoiras,...

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao comezo de curso preciso partir dos coñecementos previos que ten o meu alumnado e válome da avaliación inicial
para determinar o nivel de coñecementos previos e o grao de desenvolvemento das competencias básicas en cada
neno/a.

A avaliación inicial ao principio de cada curso, fareina con actividades lúdicas moi sinxeliñas, en concreto, con xogos
de mesa e con actividades on line no EDI.

Terá carácter informativo e será o referente para o desenvolvemento do currículo, así como para adoptar as medidas
de apoio, reforzo en alumnado con necesidades de atención mais específicas, e de recuperación, que considere mais
oportunas para cada alumno/a

E, ao comezo de cada Unidade Didáctica, aproveitarei para facer unha proba inicial para valorar os  coñecementos
previos dos que partimos, mediante diálogo e a través de preguntas abertas, aproveitando algunha actividade de
presentación divertida e motivadora.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

14

UD 2

14

UD 3

18

UD 4

14

UD 5

14

UD 6

14

UD 7

12

Total

100

Proba
escrita 31 0 0 25 0 33 27 16

Táboa de
indicadores 69 100 100 75 100 67 73 84

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, formativa e integradora.

A Avaliación continua: levase a cabo día a día, tanto de maneira global, da marcha da clase, como individualizada,
mediante os instrumentos: observación das actitudes dos alumnos/as, habilidades e destrezas adquiridas, traballo de
clase, seguimento do caderno, e algunha proba obxectiva. Servirá para ver se acadan obxectivos e competencias

Criterios de cualificación:
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previstos e ademais para comprobar se se segue co tema ou hai que retomar aspectos que non quedan claros

Os criterios de cualificación son os instrumentos que se utilizan para obter o resultado da cualificación do alumnado
nunha determinada avaliación.

Estes instrumentos (que establecerei con escalas de observación, rexistros, rúbricas... segundo a consecución do
logro de maior a menor grado) permitiranme recoller información relevante sobre os resultados de aprendizaxe e en
base aos seguintes criterios de cualificación:

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN                                                                                    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a) Parte actitudinal:                                                                                                                                          45%

Aproveitamento do tempo.

Esforzo e participación con interese en cada sesión.

Respecto aos mestres/as e aos compañeiros/as

Respecto ás normas de funcionamento na clase.

Atende e participa nas explicacións.

Responde as preguntas orais / escritas (competencia en comunicación lingüística)

b) Parte conceptual. Análise das producións individuais:                                                                           15%

O traballo está completo e corrixido. Presentación e limpeza.

Realización das tarefas e actividades cumprindo as normas da clase (plásticas, escritas, orais..)

c) Parte procedimental (actividades mais prácticas): Manualidades, xogos, actividades coas novas tecnoloxías

( c o m p e t e n c i a  d i x i t a l ) :
                                                       32%

Con boa actitude, traballo, esforzo, motivación...

Móstrase con interese por facer actividades novas e de distinta índole..

d )  C o m p o r t a m e n t o  e n  x e r a l   n a  a u l a
                                                             +  8%

Cos resultados obtidos dos instrumentos que medimos na avaliación asignarase unha cualificación.

O método de avaliación será o de avaliación continua, como xa comentei con anterioridade,  onde o alumno/a será
avaliado constantemente. Desta avaliación xurdirán as diferentes cualificacións por trimestre e a final.

Criterios de recuperación:

O alumnado que precise recuperar, recibirá os apoios necesarios para recuperar as aprendizaxes que non alcanzase
con pautas que faciliten a recuperación e o progreso na aprendizaxe, con xogos mais manipulativos, actividades
lúdicas no EDI, tablet, app da Biblia, miña aula virtual e blogue... con propostas sinxelas de reforzo...

Tras aplicar as medidas ordinarias suficientes, adecuadas e personalizadas para atender o desfasamento curricular ou
as dificultades de aprendizaxe do alumno ou alumna, antes de que finalice cada Ud., xa solicitarei axuda ao equipo
de orientación do centro e ao titor/a do alumno/a para organizar un plan específico de reforzo para que, durante o
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resto de curso, poida alcanzar o grao de adquisición das competencias correspondentes.

6. Medidas de atención á diversidade

Para poder adaptarnos á diversidade do alumnado é necesario ter en conta a lexislación actual

ó respecto:

- Lei Orgánica 3/2020 do 29 de Decembro pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006 do 3 de

maio de Educación.

-O 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 en que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.

- A orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o 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 en que se
imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

De forma xenérica, podemos dicir que no artigo 75 da LOMLOE se indica a necesidade de actuar baixo o prisma da
inclusión e atención á diversidade en todos os ámbitos educativos.

Nesta etapa porase especial énfase na atención individualizada aos alumnos, na realización de diagnósticos precoces
e  no  establecemento  de  mecanismos  de  apoio  e  reforzo  para  evitar  a  repetición  escolar,  particularmente  en
contornas socialmente desfavorecidas. Nas devanditas contornas as Administracións procederán a un axuste das
cocientes(ratios) alumno/unidade como elemento favorecedor destas estratexias pedagóxicas.

O principio de heteroxeneidade comporta a existencia de distintos ritmos e niveis de aprendizaxe nunha mesma clase
polo que o respecto e a atención á diversidade son fundamentais.

A finalidade de atender á diversidade é garantir un adecuado desenvolvemento do alumnado en función das súas
necesidades educativas.

Ao comezo do curso realizaremos unha proba de avaliación inicial que nos permitirá detectar se temos alumnado con
necesidades específicas de apoio educativo.

Dependendo do tipo de necesidades poderemos establecer distintas medidas de atención á diversidade como son o
reforzo, o apoio ou a adaptación curricular que será deseñada especificamente para cada alumno en coordinación co
titor/a, o departamento de orientación e o resto dos profesores que lle imparten clase.

Ao longo das  unidades  didácticas  atenderase á  diversidade de todo o  alumnado propoñendo actividades  non
discriminatorias, métodos de carácter compensador, actividades variadas para os diferentes ritmos, instrumentos de
avaliación   flexibles, ou valores que inclúan a pluralidade do alumnado.

Plantéxanse actividades moi sinxelas, mais manipulativas e visuais para aquel alumnado que teña un ritmo de
aprendizaxe máis lento ou que amose dificultades concretas nalgún contido. Tamén se propoñen actividades máis
complexas para aquel alumnado que teña un maior ritmo de aprendizaxe ou que posúa aptitudes para ampliar certos
contidos.

Para os alumnos con altas capacidades intelectuais ou unhas condicións extraordinarias para a materia facilitarase
unhas actividades de ampliación, así como traballos voluntarios.
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7

ET.1 - Tolerancia, respecto e
compañerismo X X X X X X X

ET.2 - Educación para a
superación de desigualdades
por razón de xénero...

X X X X X X X

ET.3 - Igualdade entre
mulleres e homes X X X X X X X

ET.4 - Comunicación
audiovisual e TAC X X X X X X X

ET.5 - Competencia dixital X X X X X X X

ET.6 - Fomento da
creatividade X X X X X X X

ET.7 - Educación para o
respecto ao medio ambiente.
Educación ambiental

X X X X X X X

ET.8 - Educación para a PAZ. X X X X X X X

ET.9 - Comprensión da
lectura X X X X X X X

ET.10 - Expresión oral e
escrita, positivas X X X X X X X

ET.11 - Fomento do
emprendemento X X X X X X X

ET.12 - Fomento do espíritu
científico X X X X X X X

ET.13 - Educación para o
consumo responsable e o
desenvolvemento sostible

X X X X X X X

ET.14 - Educación para a
saúde, incluída a afectivo-
sexual

X X X X X X X

ET.15 - Educación emocional
e en valores X X X X X X X

ET.16 - Educación para o
emprego responsable do
tempo libre e lecer

X X X X X X

Observacións:
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Para traballar interdisciplinarmente en todas e cada unha das unidades didácticas en beneficio dunha educación
integral  e sostible,  no currículo LOMLOE destaco os seguintes ELEMENTOS TRANSVERSAIS que serán eixes
vertebradores de todo o proceso de e-A:

* Educación para a superación de desigualdades por razón de xénero: Igualdade de
   dereitos e oportunidades entre ambos sexos.
* Igualdade entre mulleres e homes.
* Comunicación audiovisual e TIC e TAC: Formación para o aprendizaxe e a
   utilización das novas tecnoloxías da información e a comunicación.
* Competencia dixital
* O fomento da creatividade no alumnado
* Educación para o respecto ao medio ambiente. Educación ambiental
* Educación moral e para a PAZ. Durante o curso traballaremos o control da
   respiración e os momentos de silencio
* Comprensión da lectura. A comprensión lectora que faremos de xeito cooperativo,
   porque o esforzo en equipo, facilita mais éxitos individuais e favorece a igualdade
   de oportunidades.
* Expresión oral e escrita, positivas
* Fomento do espírito científico, e o emprendemento
* Educación para o consumo responsable e o desenvolvemento sostible
* Educación para a saúde, incluída a afectivo-sexual
* Educación emocional e en valores
*  Educación para a utilización responsable do tempo libre e de lecer. Bo emprego do
   ocio e do tempo libre. Culturalidade

A área de Relixión Católica é en si unha educación en valores, polo tanto tamén inclúo neste apartado, porque
considero importantes traballar en todas as unidades, valores fundamentais coma:

O respecto e compañeirismo, amizade, o amor, a alegría, o perdón, as familias, compartir, axudar, a caridade, a
tolerancia, a interculturalidade....

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Ao  longo  do  curso  prestaremos  atención  ás  diversas
festividades  relacionadas  coa  materia  como  son  o  San
Martiño,  o  San  Xoan  ou  o  San  Marcos.  Elaboraremos
pequenas manualidades ou talleres relacionados con estas
festividades.

Festividades do Calendario Santoral

Durante  o  tempo  do  Advento  e  do  Nadal  faremos
manualidades para decorar tanto a aula como as casas dos
nenos e nenas.

O Nadal

Coa chegada do Dia da paz elaboraremos un libro de receitas
para a paz

Receita de Paz

No mes de maio, o mes de María faremos decoracións con
flores para festexar a festa dos Maios.

Os maios

Observacións:
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A LOMLOE no artigo 5bis, di:

"A educación non formal no marco dunha cultura da aprendizaxe ao longo da vida, comprenderá todas aquelas
actividades, medios e ámbitos de educación que se desenvolven fóra da educación formal e que se dirixen a
persoas de calquera idade con especial interese na infancia e a mocidade, que teñen valor educativo en si
mesmos e foron organizados expresamente para satisfacer obxectivos educativos en diversos ámbitos da vida
social  tales  como  a  capacitación  persoal,  promoción  de  valores  comunitarios,  animación  sociocultural,
participación social, mellora das condicións de vida, artística, tecnolóxica, lúdica ou deportiva, entre outros.
Promoverase a articulación e complementariedade da educación formal e non formal co propósito de que esta
contribúa á adquisición de competencias para un pleno desenvolvemento da personalidade"

As actividades complementarias que propoño serán experiencias de aprendizaxe emocionalmente positivas e
divertidas, e, aplicaranse nun ambiente de afecto e confianza, para potenciar a súa autoestima e integración
social e o establecemento dun apego seguro.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Traballo en equipo con outros mestres/as

Emprego de ferramentas TIC

Consigo que o alumnado traballe en equipo

Tento facer clases amenas e motivadoras

Priorizo os valores cristiáns e procedementos, sobre os conceptos

Implico as familias

Utilizo medidas de atención á diversidade

Avalío constantemente a miña propia práctica docente

PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR

- Economía de fichas que traballen sobre os estándares definidos da unidade.

- Probas escritas que recollan os estándares de aprendizaxe.

- Produtos finais derivados de tarefas aplicadas en contexto real.

- Debuxos que representen aquilo que aprenderon.

- Diferentes ferramentas de auto e coavaliación do traballo realizado na aula.

INDICADORES DE LOGRO

Os  indicadores  de  logro  marcan  o  grado  de  cumprimento  do  alumnado  dun  estandar  de  aprendizaxe  e,  en
consecuencia dunha competencia específica

Descrición:
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A normativa recolle que "o profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a
súa propia práctica docente, para o cal establecerá indicacións de logro nas programacións docentes" polo tanto
ademais da avaliación do alumnado, neste apartado inclúo a avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe e miña
propia actuación como mestra de Relixión.

Avaliación da programación:

.Que porcentaxe do alumnado alcanzou os obxectivos e  de aprendizaxe da unidade?

.Que é o que mellor funcionou nesta unidade?

.Que cambiaría no desenvolvemento da unidade o próximo curso? Por que?

Avaliación e análise da miña propia actuación, tendo en conta aspectos como a PROGRAMACIÓN en si, a adecuación
de  obxectivos  e  contidos,   ou  axuste  ás  características  e  intereses  do  alumnado,  as  medidas  de  atención  á
diversidade, os recursos e o uso que fixen das TIC, se os elementos transversais incluídos foron suficientes, como foi
a organización e clima da aula, a interacción co resto da comunidade educativa e coas familias durante todo o curso.

Será global, formativa e continua e, farase de xeito continuo a través da reflexión diaria sobre ou traballo que se leve
a  cabo  co  alumnado  e  cos  resultados  obtidos;  levarase  a  cabo  en  tres  momentos:  inicial  para  comprobar
coñecementos previos e ou momento evolutivo do alumno/a.  Continua ou formativa que se realiza durante ou
proceso e, obsérvanse e valóranse os progresos, dificultades e necesidades do alumno/a para axustar a intervención
pedagóxica.

E, final ou sumativa ao concluír ou proceso de E-A que me permitirá comprobar e valorar o grao de consecución dos
obxectivos por parte do alumnado, a eficacia do traballo da propia práctica como docente e de todo o proceso en si.

Os procedementos e instrumentos de avaliación do aprendizaxe dos alumnos que usaremos son os seguintes:

Observación directa e sistemática : como xa comentei, con escalas de observación, rexistro anecdótico persoal,
rúbricas, rexistro dos alumnos en canto a esforzo, actitude, interese e participación.

Expresión oral de experiencias e contidos: diálogos, asembleas, postas en común, preguntas individuais e en grupo.

Traballo na aula: análise da produción dos alumnos (plásticas, escritas, orais, etc) en,

-Fichas de actividades e xogos de cada U.D.

-Fichas- resumo ou de atención das unidades didácticas do trimestre

-Pequenos traballos en gran ou en pequeno grupo

-Traballo cooperativo

-Manualidades,  pasatempos

-Xogos de mesa, de creatividade,

¿Actividades coas novas tecnoloxías: co ordenador, coa PDI, coas gafas virtual, co escornabot, na aula virtual...

Como xa comentei, para a avaliar empregarei diferentes técnicas, como pode ser observación directa ou sistemática
e utilizarei instrumentos de recollida de datos coma fichas escritas de control, anecdotarios, escalas de estimación,
entrevistas coas familias (se fose preciso). Tamén avaliarei a actitude do alumno/a perante a sesión. Non haberá
exames como tales. As notas actualizareinas no programa XADE cada trimestre.

En caso de ter un caso de NEE na aula, avaliarei  segundo a súa ACI, sen impedir promocionar ao alumnado

En caso de NEAE, adaptaremos a avaliación a esas necesidades.
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

PROCEDEMENTOS DE SEGUIMENTO

Coa LOMLOE establecese que a avaliación será continua e global e que se deben establecer medidas de reforzo tan
pronto como se detecten dificultades no proceso de E-A de cada alumno/a.

Ao ser unha avaliación continua:  levase a cabo día a día,  tanto de maneira global,  da marcha da clase,  como
individualizada, mediante:

o seguimento a través da aplicación Proens, revisando os datos de cada UD: data de inicio e final, sesións previstas e
sesións realizadas, grado de cumprimento, propostas xerais de mellora e outras observacións ; coa frecuencia que se
acorde coa coordinadora de 2º ciclo de E.P.

e os instrumentos xa sinalados para cada Ud.: observación das actitudes dos alumnos/as, habilidades e destrezas
adquiridas, traballo de clase, seguimento da economía de fichas ou do caderno, e probas obxectivas. Servirá para ver
se van acadando os obxectivos e competencias previstos e ademais para que o mestre/a sepa  se pode seguir
avanzando ou ten que retomar aspectos que non quedaron demasiado claros.

A AVALIACIÓN  do alumnado, levarase a cabo por parte do equipo docente de forma colexiada e nunha única sesión
ao finalizar o curso. O resto, son parte do proceso de seguimento do progreso dos alumnos/as, isto é, avaliación
continua que se fai cada trimestre do curso.

PROPOSTAS DE MELLORA de cara ao presente curso e de cara ao seguinte ano académico:

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

S I C A S E  S E M P R E
C A S E  N U N C A
NON PROPOSTAS DE MELLORA

Preparación da clase e dos materiais didácticos

-  H a i  c o h e r e n c i a  e n t r e  a  p r o g r a m a c i ó n  e  o  d e s e n v o l v e m e n t o  d a s  c l a s e s .

-  E x i s t e  u n h a  d i s t r i b u c i ó n  t e m p o r a l  e q u i l i b r a d a .

- O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo.

Utilización dunha metodoloxía adecuada e de distintos recursos, incluíndo diversos medios audiovisuais  (TIC e TACs)

-  A  m e t o d o l o x í a  a x ú s t a s e  á s  n e c e s i d a d e s  e  i n t e r e s e s  d o  a l u m n a d o .

-  A  metodoloxía  fomenta  a  motivación  e  o  desenvolvemento  das  capacidades  do  alumno/a

- Faise uso de distintos recursos, incluíndo diversos medios audiovisuais e Tecnoloxías da aprendizaxe e
Comunicación (TACs)
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- Os criterios de promoción están acordados entre os profesores.

Avaliación das aprendizaxes e información que deles se lles dá ao alumnado e ás familias

-  Os  criterios  para  unha  avaliación  positiva  atópanse  vinculados  aos  obxectivos  e  aos  contidos.

-  C o n s e c u c i ó n  d o s  a l u m n o s  d o s  e s t á n d a r e s  d e  a p r e n d i z a x e  p r o g r a m a d o s

-  Os  instrumentos  de  avaliación  permiten  rexistrar  numerosas  variables  da  aprendizaxe.

-  Os  cr iter ios  de  cual i f icación  están  axustados  á  t ipoloxía  de  act ividades  planif icadas.

- Os aprendizaxes mínimos e os criterios de cualificación déronse a coñecer:

Aos alumnos.

Ás familias.

Utilización de medidas para a atención á diversidade

-  O f r e c e u s e  r e s p o s t a  á s  d i f e r e n t e s  c a p a c i d a d e s  e  r i t m o s  d e  a p r e n d i z a x e .

-  A s  m e d i d a s  e  o s  r e c u r s o s  o f r e c i d o s  f o r o n  s u f i c i e n t e s .

-  Aplica  medidas  extraordinarias  recomendadas  polo  equipo  docente  atendendo  aos  informes

9. Outros apartados
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1. Introdución

A presente programación didáctica, elaborada para a materia de Proxecto Competencial do 3º curso de Educación
Primaria,  ten como referencia  o  currículo  que establece o  Decreto  155/2022 do 15 de setembro,  polo  que se
establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para a elaboración das unidades didácticas que desenvolverá a programación tívose como referencia un currículo que
ten como  obxectivo o desenvolvemento das competencias clave e o traballo de elementos transversais mediante a
realización de proxectos significativos para o alumnado. Esta materia configurarase neste curso como un proxecto
interdisciplinar  en  colaboración  con  distintos  axentes  sociais  e  nela  buscarase  a  resolución  colaborativa  de
problemas, reforzando a autoestima, a autonomía, a reflexión e a responsabilidade.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Concretar  un  plan  de  traballo  para  a
realización  dun proxecto  ou  a  resolución  dun
problema a través da definición de obxectivos e
das accións para acadalos,  tendo en conta as
necesidades da contorna.

1 1 1-5 3 1-2-3

OBX2  -  Desenvolver  o  proxecto  segundo  a
p l a n i f i c a c i ó n  p r e v i s t a  m o b i l i z a n d o
conxuntamente as competencias transversais
que se requiran.

1-3 5 3 1-3 2 3

OBX3 -  Presentar  os  resultados  asociados  ao
proxecto competencial  empregando dun xeito
respectuoso  estratexias  e  ferramentas  de
comunicación adecuadas cunha linguaxe verbal
e  corporal  positiva,  control  das  emocións
negativas e, de ser o caso, co uso de recursos
informáticos e audiovisuais.

1-5 3 3 2-3 1-3 3-4

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XA Idade Moderna
descubriunos.....1 10

 Centrar as personaxes da época histórica
da Idade Moderna  que aportaron
achádegos importantes e contribuiron a
adiantos que aínda se usa hoxe .

20

 Na idade moderna vivíase... X2 15Busca e análise a cerca dos cotumes e
cotiadianeidade nesta época histórica 40

X E isto é a Idade Moderna3 10Exposición e presentación do produto final. 40
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

A Idade Moderna descubriunos.....

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Recoñecer a importancia de coñecer
ancotecementos históricos anteriores
para  ser mási consciente da nosa
realidade coitiá

CA1.2 - Valorar os recursos e materiais necesarios
para a realización do proxecto.

Seleccionar recursos e materiais para a
realización do proxecto.

CA1.3 - Identificar e seleccionar a información que se
precisa.

Identificar, seleccionar e analizar a
información necesaria para a realización
do proxecto.

CA1.4 - Realizar, de xeito guiado, a secuencia e a
temporalización das actuacións necesarias para a
execución do proxecto.

Temporalizar as distintas fases do
proxecto.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Solventar incidencias que poidan xurdir.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

2

Título da UDUD

 Na idade moderna vivíase...

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Executar as actuacións planificadas.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Aplicar os coñecementos axeitados.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Empregar recursos e materiais
necesarios.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Resolver as incidencias xurdidas.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

 Valorar os resultados logrados.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

3

Título da UDUD

 E isto é a Idade Moderna

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presentar a o proxecto.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica axeitadas.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Potenciar as emocións positivas na
exposición.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Empregar recursos dixitais na
presentación do proxecto.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

Ao longo de todo o curso levarase a cabo o seguinte proxecto:  "A idade moderna"

As actividades propostas ao longo do curso están dirixidas a reforzar os aspectos máis transversais do currículo,
favorecendo a interdisciplinariedade e a conexión entre os distintos tipos de coñecemento.

O proxecto será realizado en grupos de traballo cooperativo,  nos cales cada alumna ou alumno adopta un rol
concreto e asume tarefas individuais que integrarán o resultado final do proxecto.

Na PRIMEIRA AVALIACIÓN, explícase a finalidade do proxecto: pescudar e descubrir as personaxes relevantes  da
época  en diferntes disciplinas

Farase un plan de traballo, planificando tarefas, tempos, recursos e materiais que se van empregar.

Na SEGUNDA AVALIACIÓN, os distintos grupos cooperativos, terán que buscar toda a información recollida das
diferentes personaxes  escollidas na correspondente categoría.

- Libros e outro material libre

- Buscas na web

...

Nesta etapa, recollerán todo o material atopado e comezarán a elaboración do produto fina. Album, exposición en
murais, carnés de identidade con QR, presentación dixital, cartolinas, realización de montaxes de vídeo...

Na TERCEIRA AVALIACIÓN, o alumnado presentará por grupos, o produto final.

Terán liberdade no emprego de materiais e modelos, dándolle a máxima difusión. O proxecto poderá ser difundido
nunha exposición nos corredores do colexio e farase un acto especial

Neste proxecto, trabállanse as todas as competencias clave contribuindo interdisciplinarmente as seguintes áreas:

- Lingua Castelá (expresión oral e escrita, comprensión da información, lectura de textos...)

- Lingua Galega (expresión oral e escrita, comprensión da información, lectura de textos...)

- Ciencias Sociais (relevancia histórica, biografías...)

-Matemáticas ( aportaciójn e orixe de conceptos matemáticos cotiás)

- Educación Plástica e Visual (deseño do formato de presentación do proxecto)

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Caderno de aula

Ordenadores,  aplicacións informáticas,  cromakey,...
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Cartolinas, pegamento, tesoiras...

O espazo habitual no que se desenvolverán é a  aula convenientemente equipada cun encerado dixital e outro
tradicional, dispoñendo o alumnado de pupitres individuais, o que facilitará os necesarios cambios na súa distribución
para o traballo grupal.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Ao inicio de curso, nas primeiras sesións, realizarase unha proba inicial baseada en competencias clave. O seu
obxectivo  é  facilitar  información  sobre  distintos  aspectos  do  alumnado,  tales  como  posibles  dificultades  de
aprendizaxe ou capacidades por riba da media do grupo. Dita información servirá para programar as adaptacións
precisas, así como as actividades de reforzo e ampliación no caso de ser necesarias. Os resultados de dita proba
daranse a coñecer durante unha reunión establecida polo centro ao inicio do curso e na que se atopará a totalidade
da xunta avaliadora. En función dos resultados obtidos, e sempre coa intervención do Departamento de Orientación
levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

40

UD 3

40

Total

100

Táboa de
indicadores 100 100 100 100

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

Entre os procedementos de avaliación:

- PRIMEIRA AVALIACIÓN: Presentación do caderno onde se amosan as distintas personaxes seleccionadas. e as buscas
feitas en formato dixital.

- SEGUNDA AVALIACIÓN: Entrega do caderno ou doutro material onde se recolla a información buscada (vídeos,
webs...)

- TERCEIRA AVALIACIÓN: Presentación e exposición do proxecto. (Formato libre). Cartolinas, posters, revistas...

Como instrumentos de avaliación, empregaranse distintas listas de cotexo e rúbricas asociadas aos anteriores
procedementos. Nestas rúbricas avaliaranse aspectos de traballo cooperativo, desempeño de rol concreto, realización
de tarefas individuais, presentación, orde, limpeza,....

A nota ordinaria en xuño virá dada pola media aritmética das notas das avaliacións parciais.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

No caso de que un alumna/o non realice as tarefas asignadas ou non coopere adecuadamente no grupo de traballo
dificultando o desenvolvemento do proxecto, terá que realizar tarefas específicas e pautadas para traballar diferentes
aspectos relacionados con este proxecto.

A nota calcularase en función a unha rúbrica na que se avalían distintos apectos tales como presentación da tarefa,
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orde, limpeza...

A nota de dita rúbrica representará a nota da avaliación parcial correspondente.

6. Medidas de atención á diversidade

Para os alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoio Educativo serán deseñadas de xeito específico de modo
que se facilite o desempeño do seu rol no proxecto. Do mesmo modo, prestaráselle unha maior atención na aula e
nas actividades fóra da aula, estando pendentes en todo momento do seu desempeño así como da consecución das
súas tarefas individuais. Todo isto sen prexuízo de que a medida que avance o curso poida detectarse a necesidade
deste tipo de actividades individualizadas noutros alumnos/as establecéndose, de ser o caso, os necesarios reforzos
educativos.

Por outra banda, tamén están previstas actividades de ampliación para aquel alumnado que presente un maior ritmo
de aprendizaxe. Tratarase de actividades motivadoras, que en todo caso vaian máis aló dos xa afianzados mínimos
da materia  e que supoñan un maior  desafío  na busca de información,  así  como a interrelación dos diferentes
contidos.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3

ET.1 - Comprensión da
Lectura X X X

ET.2 - Expresión Oral e
Escrita X X X

ET.3 - Comunicación
Audiovisual X X X

ET.4 - Competencia Dixital X X X

ET.5 - Fomento da
Creatividade, do Espírito
Crítico e Científico

X X X

Observacións:
No deseño de actividades á hora de traballar en grupo:
- Fomentaranse de maneira transversal a igualdade entre mulleres e homes, a educación para a saúde, incluída a
afectivo-sexual, a formación estética, a educación para a sustentabilidade e o consumo responsable, o respecto
mutuo e a cooperación entre iguais.
- Promoverase a aprendizaxe da prevención e da resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida
persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo
político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a
pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e a consideración polas vítimas do terrorismo, e a
prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
- Evitaranse os comportamentos, os estereotipos e os contidos sexistas, así como os que supoñan discriminación
por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero.
- Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espíritu
emprendedor y a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o
traballo en equipo, a confianza nun mesmo/a e o sentido crítico.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Difusión informativa do proxecto.Participación na semana cultural.

Exposición do proxecto para todo o centroExposición e presentación

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuación do nivel de dificultade ás necesidades do alumnado

Participación activa de todo o alumnado

Adecuación á temporalización das unidades didácticas

Apoio e implicación por parte das familias no traballo do alumnado

Toma de medidas de atención á diversidade para atender ao alumnado con NEAE no deseño das actividades

Utilización de distintas estratexias metodolóxicas en función das unidades didácticas

Utilización dos distintos instrumentos de avaliación

Eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación

Estes indicadores de logro pretenden avaliar aspectos como a adecuación da proposta educativa ás características do
grupo, a idoneidade das  metodoloxías empregadas en cada momento, o grao de participación de alumnado e
familias no proceso de ensino ou a adecuada resposta ás necesidades específicas do alumnado.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

A  principal  referencia  da  que  se  disporá  para  este  procedemento  de  seguimento  e  autoavaliación  será  a
temporalización definida ao inicio do curso, debéndose analizar de xeito periódico se o programado se corresponde
coas necesidades do alumnado, de modo que o desenvolvemento das unidades didácticas siga o calendario previsto.

O documento elaborado para levar dito seguimento constituirase como un caderno de traballo na aula. Neste caderno
do profesor, reflectirase o desenvolvemento efectivo das sesións, facendo fincapé no aproveitamento destas e dos
recursos dispoñibles.
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9. Outros apartados
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